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 ילרעװענ רָאגיא





 רעצעזרעביא םענופ טרָאװ א
 ןכיוה ןײז ןוא דוב ןקידנגילרָאפ םענופ גנוכיירגרעד רעשירעלטסניק רעד ןגעוו

 עווישי זָאּפ ריא ןבעגעג ןיוש טָאה טרעװ ןשירעיצהעד ןכעלטפאשלעזעג:וויסערגָארּפ

 ןופ ןרעוו שרימערּפ סָאד תודע טגָאז םעד ןגעוװ .ןפיטירק .עשיליופ יד גנוצאשּפָא
 .רעשרעוו רָאּפ א זיולב ןגָאז ָאד ליװ .ךיא .גנ וריגער רעזד גוא דצמ  קרעוו ןקיזָאד

 יי | .גנוצעזרעביא ןיימ ןגעוו
 ךיא וא ,ןובשח א ןכעגעגּפָא ךיז דיא בָאה ,טעבחא רעד וצ קידנמערטוצ =
 - א זַא .ענַאטפױוא ערעווש ןוא עכעלטרָאװשנַארַאֿפ א ַא ןליפרעד וצ ךיז ףיוא םענ

 .םעד בילוצ --- ערעווש ַא ךדיוא רעבָא .םישוריּפ ןָא רָאלק יא עכעלשרַאװשנַארַאפ

 / ,רעט ליפ יד ''ןוא ר רצואטרָאװ ןייז ןופ טייקכייר רעד ,?ימס ןקיטרַאנגײא םרבחמ

 - קיגייוװ דָאנ ןושל ןשיריי םעד ןענעז סָאװ ,ןטיכעג עטסנדוײשרַאֿפ יד ףיוא ןענימ

 ןכוזוצכָאנ זיולב .טשינ ןעמוקסזוא טעווס ;אצמינב טשינ לָאמלײט ןוא טנַאק קאט

 .ןפַאש וצ ךיוא רָאנ ,רעכיבײרעטרעוו ןוא רוטַארעטיפ רעשידיי רעד ןוא

 טלָאװ ,ייירפ,, ןצעזרעביא --- דנַאששרעריױװ ןטסכייל ןופ געװ ןפיוא ןײג

 סָאװ ידכ ,ןײװ וצ אצוי ידכ ,טעברא לקיטש ׁש שיטכענק א אקווד ןָאטּפָא ןסייהעג
 ןבושח ןגעק דניז א ןעוועג טלָאװ סָאד .ןרעװוצ רוטּפ םעברא רעד ןופ רעלענש
 ;לעװ ןיא ,רופארעטיל רעשידיי רעד ןוא רענעײל ןשידיי םעד ,קרעוו ןייז ,רבחמ
 : | .ןיילא ךיז ןגעק ןוא ,ונ ,טריפעגניירא טרעוװו קרעוװ סָאד רעכ

 טשינ ןוא טרָאטעג טשינ רעצעזרעביא רעד טָאה געוװ| םעד ףיוא ןַא ,רָאלק

 רעבַא ,ערעווש א ןייז עקאט טעװ טעברא יד :טגָאזעג ךיז כָאה ריא .ןיג טנַאקעג

 .ןעגנערטשוצנָא דיז טניול'סו .עקידנקידירפאב ,עקידנטלענראפ א קישסיג ראפרעד

 םעד זַא ,ןשינעטנעק ןוא תוחוכ ענ יימ עֶלַא טגיילעגוצ .ןָאפעג ווא בָאה'כ ןוא

 םָאװ לָאז ,ילכ רעײנ א ןיא - ןסָאנעגרעביא רימ ךרוד טרעוו סָאװ ,ןייוו סהבחמ
 י י | - .םעט ןוא טאמָארא ןײז ןופ ןרעוונָא רעקיגײװ

 - ןיא טרעװ סָאװ ,הביבס ןוא רעפסָאמטא יד זא ,טכאמעג רַאלק ךיז .בָאה'כ

 טסָאהּפ,| רעד ןיא ךיוא קורהסיוא םוצ ;עמוק וצ טרעדָאפ ,טרערלישעג קרעוו םעד

 ֹד



 ריא ןיא ,ךעלנעמ זיא'ס ?פיוו ףיוא .,,ןוא ךארּפש:סננוצעזרעביא רעד ןופ "יטייקי

 טָאװ'ס .ןרָאװעג ןפאשעג זיא ךוב סָאד רעכלעוו ןיא ,רעשיליוּפ רעד וצ טײקשנעַאנ

 סָאד '!ןשירארעטילראפ:שטייד , ןוא ?ןקיגײר , וצ קיטכיר טשינ ןעוועג רעבירעד

 . +עג ןיוש טָאה רעכלעװ ,םיא ןיא טנעמעלע ןשיװאלסי םעד קידנרינימילע ,ןֹוׁשָל

 .?ראפ .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג ,טריסקיפראפ ןוא הקזח א ןגירק

 :רעביא רעד ןיא לָאװ טנעמעלע רעקיזָאד רעד זא ,ןשטנווועג דָארג זיא'ס ,טרעק
 ,ןעוועג גהונ דיז דיא בָאה יוזא ןוא .םיא טמוק סו אוו ,טרָא סָאה ןעמענראפ גנוצעז

 | .םערטסקע ןסייװצ ןיא ןלאפוצניירא ןנעווטסעדנופ ךיז קידנשיהסיוא |

 ןופ ןרָאװעג ןבירשעג זיא ךוב סָאד זא ,טכארטאב ןיא ןעמונעג דיוא בָאה'כ

 ענג סָאד ןוא טייצ עטרעדלישעג יד עכלעוו ,ןקאילָאּפ ראפ רעביירש' ןשיליוּפ א

 +ערבא עסיוועג רעבירעד רע טָאה ,טנַאקַאב טֹוג יז זיא טלמעד ןכעל עכעלטפאשקעז

 עבְלעֶז יר .גנורעלקרעד א ןָא ןזָאלרעביא טנַאקעג ןסייקיניילק עכעלנע ןוא סעיצאזוו

 ןצענערג יד רעסיוא רענעײל ןשידיי ןראפ דעלדנעטשראפ טשינ ןײז רעבָא ןֿפעװ

 .בָאה'ב .טסקעט ןרעטנוא ןעגנורעלקרעד ןבעגעג םורעד ךיא בָאה .דנאק רעזהנֹוא ןופ
 ,רבחמ ןטימ גנוקידנעטשראפ ןיא ךוב םעד ןופ ןעמַאנ ןשידיי םעד טרעדנעעג ריוא

 יר ןיא סעיצאטלוסנָאק עכעלדניירפ:לאינעלָאק רָאּפ א טאהעג בָאה'כ ןכלעוו טימ

 כה יי .גנוצעזרעביא רעד ןופ םינינע
 :עג קידתמא ,בנא ,ןרעו'ס' ןכלעוו ןוא --- ךוב םעד ןֹופ קעווא ךיא יינ טציא

 ןוא ,תומחלמ:טלעוו עדיײב ןשיווצ ןעננויצאבנשיווצ עשידיײ:שילױּפ יד שרעדליש

 עילימאפ יד יװ ,ןטפאטשעג עשידיי עכעלרע ענעפאשעגיקיטכערּפ םיורא ןטערט'ס

 עג טָאה'ס ןכלעוו ,ירָאפאטאמא , דיי רעד ןוא טראבויק רעזייל רעדיינש םענופ

 2רא רענעוטעגּפָא רעד ןופ קעווא יג --- טייקשורעפעש ןוא טעבראגדרע וצ ןגיוצ

 ?עצ ןכַאנ רָאטקַארט ןייז טזָאלרַאפ רעכלעוו ,טסירָאטקַארט ַא ןופ ?ופענ ןטימ טעב

 .טקיפרער שכילפ ןיימ בָאה'כ :ץעלעצ סעקערטש עקיטכורפ רעבַא ערעווש ןרעקא

 לָאז ךיא זַא ,טנעָאנ וצ ךָאנ רימ זיא טעברַא ענענָאטענּפָא יד ?ט?יפרעד פוג יצ .

 .שיטירקמפבלעז ריא ןנעוו ןטפשמ ןענַאק

 1995 ,רעבמעצעד ,עשראוו |

 דז



 .ילרע'ועג רָאגיא ןופ יפארגַאב עצרוק

 ןריובעג זיא ילרעווענ רָאגיא רעביירש רעשיליוּפ רעקיטייצטנייה רעהו
 ןופ טוט ןכַאנ .עשטשוּפ רעשזעיװָאלַאיב רעד ןיא 1908 רָאי ןיא ןרָאװועג
 רָאי ןופ ר ע טרעוו ,יימרא רעשירַאצ רעד ןיא ןַאטיּפַאק א ,רעטָאּפ ןייז
 -ָאלאיב א ,ילרעוו ענ ףעווי ,ןדייז ןייז ןופ זיוח ןיא ןגיוצעגפיוא 1910

 .רעגעי רעשזעיוו =
 רעקידנר עטנענרעד ךיז רעד רַאפ קידנעיײגקעװא ,1915 רָאי ןיא

 ,דנאקסוד ףיט ןיא דעטומ רעה טוימ םיורא רע טרָאּפ, ,ײמרַא רעשישמטייד
 .רעבַאמקַא יד םיא טפערט'ס ווו ןוא עיזאנמינ ןיא ןיײרַא טערמ רע ווװ
 / םחה ןופ ןעייר יד ןיא ךיז םקילניטַאב רע רעכלעוו .ןיא  ,עיצולַאווער
 - ..גימַאק

: 
 ןיוש ָאד ביילבראפ א ןלױּפ ןייק םוא ךיז רע טרעק 1028 רָאי ןיא |

 -םיוא ךיז ידכב .ןבעל ךייר רעבָא רעווש א קידנכַאמכרוח ,קידנעמש ףיוא
 ךַאנרעיױזא ,ןכַאפ ענעדישראפ ראפ ךיז רע טּפַאכ ,ןדליכ ןוא ןטלַאהוצ
 -טנאה ראפ ןטַאטשראוװ-לוש ןופ רעטמייל א ,טסיפארגָאנעטס א רע טרעוו
 עה ַא ךָאנרעד ,םייח-רעהניק א ןיא רעיצרעד ַא ,רעצינש ַא ,טעברַא
 -ַאי טימ טעבראטימ םילרעווענ ךיז טריטַאד 1996 רָאי ןופ  ...רָאטקַאד
 רעפיט ןיא רעביא רעטעּפש טיינ סָאװ ,טעברַאטימ א ,ןקַאשטרָאק שונ
 א רעד ןיא ןײרַא רע טשרמ 1926 רָאי ןיא .טפַאשדניירפ רעקיצרַאה

 רעיירפ רעשיליוּפ , רעד ןיא ןטפַאשנסיוו עכעלטּפַאשלעזעג | ופ גנולייט |
 טמענ 1991 רָאי ןיא .(טעמיסרעווינתא רעכעלטּפַא שלעזעג) ."עצינכעשיו
 רעדניק ראפ טפירשמייצ א ןרינאדער סָאד ןקַאשטרָאק ךָאנ רעביא רע
 | ,"דנַאלגעשּפ ילאמ, .נ .א עכעלטנגוי ןוא

 רנַאװ עקידרדסכ יד ןוא ןטעברא יד ,ןכאפ יד ,תוביבס יד ןשיוט סָאד
 םישדח-רעמוז יד טגנערבראפ רע ןכלעוו ףיוא ,קַאיַאק א טימ ןעגנורעד
 ,םינינע ענייז ,קלָאּפ סָאד ןוא דנַאל סָאד ןענעק ןייז טרעכיײרַאב ץלא סָאד
 טלמאזעננָא ,לאירעטַאמ רעד .ןטייהניווועג ןוא ןעגנובערטש ,ךארּפש
 ןשינעבעלרעביא עכעלנעזרעּפ , עיצאוו .רעטבָא עֿבייר ןופ .טאטלוזער ןיא

 חד |



 ןיא ןקורד ןָא טכייה ילרעווענ .גנַאגסױא ןַא ךיז רַאפ טכוז ,ןקורדנייא ןוא

 יז טביילק רע .ןלעװַאנ ןוא ןעגנולייצרעד עסערּפ רעוועשראזו רעד

 ,":ערב ןשירעיוּפ א ייברַאפ םָארטש א, .נ .א ןַאמָאה א ןבעגוצסיורַא
 .חמחלמ יד סיוא טכערביס לײוו ,ןקורדוצּפָא םיא טשינ רעב א םזייוװַאב

 -ענ טעברא ןליוּפ ףיוא עיזאווניא רעשירעלמיה רעד ןופ .ןרָאי יד ןיא

 רעכעלטפ אשלעזעג רעד ןיא רעזעלג א יוו סגנַאפנָא ,ןימָאלָאװו ןיא ילרעוו

 -ראוו-יירעלָאטס יד ןופ רעטייל רעד יוװ ךָאנרעד = ,"גנומעגנרע טנוא-יוב :
 -ארעּפָאָאק טמעברא א רע טגיילראפ רעטעּפש .עכעלטננוי ראפ ןטַאמש

 -'ןקיזָאד ןופ רעציזרָאפ רעד יוװ טריטסערא .גייצליּפש-יירעלַאטס ןופ ווייט

 | ןרענַאל-עיצַארמנע ;צנָאק . יד ןיא טריפעגסיורא רע טרעוו ,ץַאלּפסםטעבהא

 ,םי שטנעיױװשַאז .וקענַאדיימ ןופ קינטעצַאק א רָאי יירד עּפַאנק זיא ןוא

 | | -.ןענחעב-ןעולעב ןוא גהובנעינַארָאה
 -רא וצ ןָא רע טבייה ,58 רָאי ןופ ,דנַאלמײה ןיא ןעמוקקירוצ ןכַאנ ==

 . ןופ .דנאבראפ-רעטעברא םעד ןוֿפ גנוטלאווראפזטּפיוה רעד ןיא ןטעב |

  -ציא ןַא עשרַאװ ןטנערברַאפ םעד ןיא קידנעיובפיוא ,"דניירפזרעדניק

 | רוח ןגנוי םענופ ךיורבעג ןראפ טריצודָארּפ סָאוװ ,טקנופ-עירטסודניא

 -טָאק ,םירישכמזלוש ,ןעמייה-גנילגיוז ןוא ןלושהָאפ ,ןלוש יד רַאפ לבעמ
 | ןעגנולייצרעח ר/ טביירש טייצ רעיירפ רעד ןיא .גייצליּפש ןוא ךעלמזימ |

 : .ָאידאר ןשיליוּפ ןראפ םעיצידיוא רעדָא

 ןמימ- ךיז רע טעמהיוו םעברא רעשירארעטיל רעכעלסילשסיוא רעד

 רַאפ טוטיטסניא , םעד ןעיובפיוא סָאח טקידנעראפ טהעוו'ס ןעוו ,טנעמַאמ
 | לגוי םָאד , .נ .א ךוב א סיורא רע טיג 1947 רָאי ןיא ןוא ,"ץיצִק ודָארּפ
 ."סעּפעטס| רעקסלָאפ יד ןופ

 -קירוצ ןופ ;ָאלעּפיברא רעד , ךוב א םיורא רע טיג 1980 רָאי ןיא
 ןשהכולמ| ןםעד טימ ןרָאװעג טנכייצעגסיוא זיא םָאװ ,"ןשטנעמ ענענווועג
 ,חנרדמ רעטמירד ןופ זירּפ ןשירַארעטיל

 ןַאמַאר 8 ,"יקזָאלולעצ ןופ) קנעדנָא ןַא, טניישרעד 19827 רָאי ןיא

 יירארעטיל רעשהכולמ רעד טנעקרענָא טרעוו רָאטױא םעד ן כלעוו ראפ
 | | | | .הגרדמ רעטשרע ןופ זירּפ רעש

 -ַאלפיוא 20 רעכעה אהעג מנייה זיב ןבָאה ןענ ַאמָאר יה יד םָא
 םוכס א ןיא ןעגנַאג יצ ךיז ןענעז ן וא דנאלסיוא ןיא ןוא ןליוּפ ןיא םעג
 י ,ןראילּפמע יוקע ןָאילימ א ןופ

 טנורג ןפווא םליפ א ןופ עיצאזילַאער יד ילרעווענ טקידנעראפ טציא -
 | | .ןַאמָאר ןטצעל םענופי

 יז



 -- - 19ע0--8 ןרָאיו יד ןיא עיצוקעטז ןיא ןרָאװג ןריובטג ןיּב'ב

 | ,.טשינ ךיא םייוו טַארוקַא

 .שעלַא ,עיסימָאק רעד ףיוא ,טלמעד טָאה סָאד ןוא ,ןבירשעגנָא רע טָאה ױזַא

 |  ?סָאװ יצ ,ןרָאװעג ןריובעג רָאי ײװצ זיא רע :.טשודיחראפ ןעמ
 זיא ,עיסימַאקןראומעמ רעד ףיֹוא ןטעברַאפ םיא ןבָאה דימ ןעו ,טשרע - - |

 ןיא עיפַארַאּפ יד ןוא ,עיצוקעשז םריניאור טָאה המחלמ יד ווא ,ןרַאװעג רַאלק

 עקירטעמ ַא ןָא ןבילבעג רע זיא םיוק ןוא .ןריּפַאּפ עלַא טימ ןרָאװעג טונעו בעגּפָא
 +ראפ ףיוא ,רעדניק ךעלציּפ ןביז ןשיווצ  ,ןביירש טשינ ןענָאק סָאװ ,ןרעטלע יֿב

 ןָאק יװ זיא ,טרעטנַאלּפעצ ןוא טשיווחאפ רעלענש .טרעוו עטפא סָאד וװ ,גנוק ישי

 | ?ןעוועג זיא רע רַאי ןכלעוװ ןופ ,ןיײגרעד רעטשּפש ןעמ

 :ומעמ רעצנַאג רעד ןעוו ,טרּפ ןקיטכיוומוא םעד טָא טנַאמרעה טשינ טפָאװ'כ!

 :עּפש ןֹוא ,בײהנָא ןיא הנושמ ,ץַאז רעטשרע רעד יו ,ןעוועג טשינ טלַאװ דוב:ןרַא

 ןפעהמ טָארטי ןרעי ףיוא .ןפלעז טשינ וליפא טפערפי סָאװװ ,םושּפפ ץנַאג רע

 .;רעד רע .ענעפרָאװעגקעװא ןוא ענעבױהעגנָא ןטנעמנאהפ ףיוא ןָא טרָאד ךיז רימ |

 טגָארפ ןֵכַאז עשילרעטסיוא ןוא ,רָאלק םיא ראפ ןענעז יז ביוא ,טשינ יז טרעלק |

 ריז געמ רע .םיא יב ןביירש ןופ ןפוא ַאזַא -- שיורב עװעזַאר יװ ,רעפנוא רע
 | .עיפַארגָאיב רענעגייא ןײז ןיא --- ןביולרעד סע

 זדנוא זיא יצ ,יוזא ןגעמ  ,ןביירש ןיא םיא ןטערטראפ סָאװ ,רימ יצ רעבָא

 : :ייצהער רעד ןיא ןקעלפ עסייוו ןוָאלרעביא ןוא ןסיוװ וצ טשינ סעּפע טביוֿפרעה
 .?רער ַא יא סָאד ןעוו ,ךָאנ וצרעד ? ?ןרָאװעג טעיורטעגנָא זדנוא זיא סָאוװ ,גנול
 רעקיזָאד רעד --- רעשנזיוט ראפ ןקעפק ףראה רעכפעוו ,ןששנעמ א ןגעװ גנולײצ

 עכלעוו ,דסי א ןופ רענייא/ ,א*''עדיבע םוינַאדװעסּפ ןטימ ,ךעלמענ ,*ענסנעשטש

 .ןרעו טקורדעג םוצ גנאגסנבעל רעײז ןלעטשסיוא) טשינ ןענָאק רעדָא טשינ ןליוו

 .רעקידלזמ --- 5226 -- שיליופ ףווא * *

 .םווק

 / רת



 : ןלָאז/ תו דוכ ,ןכַאמּפָא ךיולג םעד עגונב דיז ריפ ןפהַאד גנוניימ  ןיימ םיופ |

 ןכלעוו עילוצ ןוא עפו טְׁש ַא רַאפ סָאװ זיב/ ,תונעמו:תונעמ ןייק ןייװ טשינ -עטעּפש
 | .סענסנעשטש ןבעל עקיצנייא עקיזָאד סָאד ןריצודָארּפער רימ ?וצ

 ןגעוו ,רָאלק זיא סָאד -- טסנוק בילוצו טשינ ןוא טלַאהרעטנוא .בילוצ טשינ ||

 ןענַעז ? סָאװ .,ןטייצ ןופ קנעדנָא ןא .ןרָאװעג טדערעג זדנוא יב ןיוש יא םעד

 רָאנ יװ ,רעבירעד זומ עמ ...ןיגב רעשידָאטסיה או ,טנעמוקָאד א .רעבירַאפ ןיוש

 ןוא ,טלעפ םעּפע ביוא .גנובענטבַא רעטסערג רעד טימ ןוא רענטַארוקַא ךעלגעמ |

 ןזָאלוצרעביא רעוערַאכ .זיא ,ןתמארשדניא ןעוועג זיא/ס  יװ ,טשינ ןסייוו ריס

 םענעי ןיא טנעמַאתָא ןא םעּפע םימי ןלעטשראפ וצ םנטסכעה ,קץַאלּפ ןרעֿפ א

 / ןענָאק החעשה רענעגיא רעד טיול .ןיילא ריז ןופ טשינרָאג לאפ ןרשי ןיא .לוטמ |

 טשינ רעלכעל ןפירטראפ רעדָא ןלייט | עטצַאלּפעג ןסיײװשנעמאזוצ = זיולב/ רימ

 | | - | ..ןענעקרעד ֹוצ

 טשינ זיא שטנעמ ַא -- ריא טסייוװ --- רעבָא ,טוג רעײז סָאד ײטשרַאפ'כ |
 --- ןעױמבּפָא ןלעו רימ ,?גיצ רעזלנוא זיא טָא -- :עקַאט ןגָאז רימ .ןייטש ןייק

 ןוא טביל ,טדײל ,ןייּפ ןוא קילג ןופ םעגה ךָאד טָאה ?גיצ רעקיזָאד רעד רעבָא

 .ובֵא ,ליפעג ןָא ןגיילפיונוצ ןוא ןעמענ םתס דיז יֹױזַא טָא סע ןעמ ןָאק יצ .טפמעק |
 ?ערמעהפ סָאד / ןבעלוצרעביא ןבײהגָא טשינ ,ךיװ ןגער טשינ ?ךיילג יבַא ,קיט טַאלג) |

 ןייז ףיוא ,ןקינעימעה רַאֿפ ןלייצחעד ןעמ ןָאק יצ ,סנגייא יו ,קידנבעלרעביא ןֹוא |

 :ארומ סנטסנייממוצ ךיא בָאה םעד ראפ) ?םענעגייא ןטיופ טשינ --- רענייטש |

 - ?ןעמיטש ײװצ ןיא ןעמוקַאב ןדנוא ייב ךיז טעווס ביוא ,ןייז טעװ סָאװ =

 .ןלייצרעה לָאז ןיילא רע ןעוו ,ןעװעג רעסעב יאהווא טלָאװ'ס

 ;עגֹוצ םיא ןעמ טָאה --- יײנספיוא ןבירשעגנָא ץלַא סָאה טלָאװ ריא ןעוװ --
 ריא יו ,יוזא רעלמעג ןֹוא םימרפ עלא טימ ---  עיסימָאקײסהוקנָאק רעד ןיא טדער |

 | | - ,טרעדניצא טלייצרעד

 רעד טוט .טייצ דָאש ַאס .ןביירש טשינ ךיא לעװ לָאמ טייווצ ַא יי
 | . | יב .טלעפעג ךייא סָאװ ,

 -- ריִז טלייא סָאװ ,ןשטנעמ א ןיפ .סוהרציא םעד ו טכַאמעג טָאה רע ,תמאמו |

 יד רַאפ ,טנגוי ןייז ןופ שזַאטנעמצ ןרַאפ טייצ ןייק טשינ ןוא ּפָאק .ןייק טשינ טָאה

 וי | | ןעלעסעגראפ טעמס תונוחצנ ןוא תולּפמו ןופ םירבק

 ,ןָאילוהב רעשּפיח א ;?אירעטַאמײוב רעד זיולב ןבילבכעג זיא םורא יוזא

 :טעלבײץיטַאנ ענעפרַאװעצ ןוא ,סעגַאלײב יװ ,רעלופיי קו ורד עטלעגרַאפ ,ןטייז 3

 ןענָאק ןעמ טעװ ןיז קימינ עוו בוא / .ןבָאגוצ עכעלדנימ עניײז ןֹופ 6 ךעל

 םוצ ,ןעמעגו רימָאק .ןעמוקו רעכיז טעוו טיקידנעוװמיונ ַאזַא ןוא ,רָאנ ןטעב

 ?ריא ןגעוו רימ ןסײװ סָאװ ןוא ?טשינ יצ ,קישכיוו זיא יז .טייהחניק יד ,?יּפשיײב
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 עקידלביא ןַא יו ,טייהדניק רעירפ רעד ןופ ןרָאי יד טרטּפענּפָא טָאה יאפונ עד ב

 | ,ענוארפי

 -- ךובַײױרַאומעמ םעניא ןבירשעג רע טָאה = -- ץטַאט ןיימ '
 + ןוא ררצ סצנרָאמ ייווצ ,רףשרניקס ןביו טאהפנ טָאה ורצילסצט רטשיפרַאד ַא

 רעד ןופ רָארבסיוא ןויב טניווװשג ןבָאה רימ רעבלצװ ןיא .,עּפולַאב א

 ,קידנטשרטּפָא ,זדנוא טָאה רעטילימ ףשירַאצ סָאד ,חממחלמ-טלפוו - רעטשרע

 -נַא טרָאּפסנַארט ַא טימ רימ ןנפו רעטצּפש .קסנימ ןייק ךיז רַאמ ןבירטפנג

 ,עגלָאװ רעד ייב קסריבמיס ןיק ןעמוקעגנָא "ס 9 צ גע ש ז עב  טרצד
 רעדורב) ןיימ טימ ריא ןוא ,םענייא רעטָאט ַא ייב טניווװלג ןבָאה רימ ווו

 ...םייח-רצדניק א ןיא ןצווענ טייצ טסיוװצנ .ַא ןענטז |

 --- טרּפ ןקייטכיװ א ןעוועג ףיסומ רע טָאה ,ןסעומש יד ןיא טשרע רעטעּפש

 / :עשז ןיא ןרעטלע יד ןופ טעב ןרעביא ןעגנָאהעג ןיא םָאװ ,דליב םענעי ןגעוװ
 יד ףיוא ,ךייח רעד ןיא ןוא ,לָאט יא ןיא טסילפ סָאװ ,פסײװ עיולב יד :;עיצוק

 :רַאלָאּפוק רעד ןבעל סענאל:האובת קידנעילַאװכ דיז ןטײרּפש ,םענערב עכיוה

 רעד םֹורא -- רעמייווצ רעד ןופ ןוא ,טײז ןייא ןופו קצָאלּפ ןיא ערדעטַאק רעקיפ

 ,ןשינעעזרַאפ טימ טעװעקיּפעגנָא זיא סָאװ ,קעװַאלצַאלװ ןיאו עקיליזַאב רעקנַאלש

 | .םעשוזעוװ יד ןטָאשַאכ קידנעילפייכברַאפ ןבָאה ןלָאז עכלעוו

 רָאּפ א יז ייב םביוועג טַאה רעכסעוו ,רעלָאמ:רעדליב .רעקיד גרעדנאוו א |

 ײז ןבעגעג םיא ןֹוא קורדּפָא:לײא ןקיֿפײהײטשינ ןייא ןיולכ טַאהעג טָאה ןכָאװ

 רעד רָאנ ןוא יה רעײז טלָאמעגוצ דָאנ טָאה רע .ךיז ןענעגעזעג םוצ הנתמ א |

 ןוא רימשילוהנעּפ ןייא םימ --- ?זייח ןרַאּפ םיױבענרַאב םעד וליּפַא ערעשטעיוו |
 .ריטרַאװק רעד ןופ ןעוועג רע זיא ןדירפוצ ױזַא -- םיטַארג ץלַא

 ןוא רעקװַאלצָאלװ םעד ךרוד ענעפָאלשענּפָא ןא ,טלעװ רעקיזָאד רעד ןיא
 | עכוטש א ןטלַאהַאבסיוא ריז טָאה'ס } וו - עילימאפ א  ןיא ,םוטקילייה רעקצַאלּפ

 סָאר ןוא ,ייר רעד טיול דניק עטירד סָאד ןעװעג רע זיא -- עפמעשראפ ַא ,םיינ

 - םעד ןופ תו בז ןוא ןײז לָאז סָאר .ןבעפ םי ןטלַאהרעד ריז טָאה סָאװ ,עטשרע
 | | + !ענסנעשטש :ןבעגעג םיא טָאה'מ סָאװ ,ןעמָאנ

 המחלמ ןעמונעג .דיז בָאה גינעק ןשיסיײרּפ ןטימ רַאצ רעשיסור רעד ןעװ
 .דצ סמענייק ןטלַאה וצ טשינ ןעװעג ןרעג טײל רע !יצוקעשז יד ןענעז ,ןטלַאה

 סענהָאמ  ײװצ עניימ --- טגָאזעג עטַאט רעד טָאה -- ?טרָאד ךיא סייוו ---

 - .ןריממסיוא יז ןלעוו

 | . טימעגסיוא טשינ ןבָאה יז רעכָא

 ןדנוצעגרעטנוא - ןבָאה - .עמשעל יר ןשערפענּפָא ןענעז עכלעװ ,ןקַאזָאק יד
 ;וצפיורַא ןזיװַאב טָאה ץעמע סָאװ ,בָאה ןטימ רע גיווװנייא יד ןוא  ,עיצוקעשז

 ,םוטולּפ * |

 יז



 :ײװ ןוא עשרַאװ ןייק טקַארט רעקצָאלּפ ןטימ ןבירטעג ,ריפ רעד הוא ןפרַאװ

 קילײה ַא ךָאנ עטַאכ ןיא ןלַאפעגנײרַא טונימ עטצעל יד ןיא עמַאמ יד .רעט

 בַאכי א יז טָאה ,טּפַאכעגנָא טרָאד ןיוש ריז טָאה רעייפ סָאד לייוו רַאנ ,רליב

 6 .עקיליײהטטשינ סָאד ץנעי שמָאכ ןָאטעג

 . "עטסיולק עשימײצרַאֿפ יד ןֹוא תואובת יד ,לסײװ רעד ןופ דפיב סָאד
 'קסנימ ןיא :רעגעלעג ןרעביא דיסת יז יב !עגנָאהעג דעטעּפש זיא ,סמשרוט
 ;טכַארֿפ םעד ןיא ךעלדנע ןוא ,וועיק ןיא ןוא עװַאטלָאּפ ןיא ,קסריבמיס ןיא ןוג
 .דנַאלרעטַאפ רעײז ןיא ןרָאפעג שרוח ןצנ ַאג א ןענעז ײז ןכלעוװ.םימי ,ןָאגַאוװ

 רַּפ רעקניניילק ַא ,גולפ ןיא

 .ןָאט .וצ (םכַארֿפ ַא םעד ןנעװו

 . געג ךיז ןוא רעגנוה ןוא תורצ ןטילעג גנוקישחַאפ רעד ףיוא ןבָאה יז ןעוו
 .?םעד וצ טעילוטעג טשינ ךיז ײז ןבָאה יצ ,טסיײװ רעױװ ,דמערפ דעלקערשי טיפ

 :רעגניפ יד טימ טרירעגנָא רשפא ,טנערפעגכיוא רעדניק יד ןבָאה רשפא

 : | ' ,?סָאד זיא סָאװ ןוא --

 : זדנוא ייב ןסקאװעג זיא םיובנרַאב רעסי ורג א .םיובנרַאב א זיאי סָאד י---

 .ןטרָאג ןיא
 טקנעדעג טָאה ענסנעשטש רעבָא ,טקנערעג טשינ ןבָאה רעדניק ערעגניי יד

 .ןטרָאג ַא ןוא וק ַא ,לזייח ןגייא ןַא טַאהעג יז זבָאה עיצוקעשז ןיא
 -?סענהַאמ ייווצ -- רך ַא סעּפע זיא סָאה יצ ,עמַאמ --

 יי יי יי יב .ךס ַא זדנוא רַאפ --
 טימ יײװצ רשפא ?סענרָאמ ייווצ יװ רעמ טַאחעג רימ ןבָאה רשפא ןוא --

 | | י א ??קיטש ַא
 | ...?דעלקיטש ןטפָאמעג ןטרָאד סע טפָאװ רע ---

 זיא'כ ,טלייצרעד טשינרָאג סָאד טָאה עדיב םנח ,ןייװ טזומעג סע טָאה יזזַא
 ןסקַאװעג ןגיוא ערעײז ןיא ןענעז סעגרָאמ ענענייא יד :סיוועגפיוא ןעוועג ױזַא

 . יַארכ זיא'ס' רעבָא -- דליב עקיזָאד סָאד/ -- ט

+= 

 .?נרעצרַאפ יד ןוא ,קורדּפָא:לײא ן םיוא זוװ ,ןֿפױפ ןופ דליב ס ָאד ןוא ,ןרָאי יד טימ

 .עיצוקעשז ןיא לזייה ןכָאנ טפַאשקנעב עקיר

 ןכלעוו יב ,רעטַאפ םעד ןגעוו .עיסימָאק רעד ןיא טנָאמרעד רָאנ טָאה עדיב

 :עג טָאה רעטָאש רעד ךיוא זַא ,דיז טכַאד .קסריבמיס ןיא טניװעג ןבָאה ײז
 עכיוה ַא רַאּפ םָאװ ,ןזיוועג יַאדװַא םיא םע ןבָאה ײז ,דֿפיב ןקיזָאה ןפיוא .טקוק
 ןיא ןטערַאנימ יד רעדייא ערעבעהי ,עשיװַאזַאמ ןיא יז יײבו עוו עי סעשזעוװ

 | !ןלױּפ עקיזָאד סָאד טָא זיא'ס ךייר יוװ ןוא ןייש' יװ ;ןַאזַאק
 :נַאמכעמ:קע ב דעמכַא .םיא םימ טבעלעג םונ וליפא טָאה פאפ רעד ---

 רע - טנעקפי ירפהעדניא ...םוג סע .קנעדעג'כ -= ןסייהעג רע טָאה --- וָארַאד |
 -- ןעיירש רע שטנעלפ --- ערוב:ערוש ,, .ףייה יד רעביא ןייג ןוא ?קעז א ןעמענ|

 יד קידנסײהרַאפ ,קימיינ עס לפיוו ,טרַאװעגּפָא טָאה רע .*!ךיא ףיוק גהַאװטלא
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 - .צנעפ א ןופ םיא טָאה'מ ןדױס ,רעטײװ טזָאֿפעג ריז ןוא ,דדָאב עלעג ,ערעטיש
 ,טשחיפ  ,ייטש , :קידנעיירש ,ןזיוה רעדָא לוויטש רָאּפ א ןזיװַאב סיױרַא רעמ
 ןופ .(ייטשהיפ,, ןפורעג רעטָאש ןדעי טלמעה טרָאד טָאה עמ) "?וטסיג לפיוו

 ..רעבייוו יירר ןוא ?זיה ַא וצ טעכרַאעגפױרַא דיז רע טָאה גרַאװטפַא ןקיזָאד |
 ענסנעשטש סָאװ ,ןופרעד לַײװ ,ןטלַאהרַאפ לכיבַא ףיורעד ךיז ןפרַאד רימ

 ;רעביא רעקסחיבמיס יד זַא ,ןגַערפוצּפָא טשינ םיורַא טגנירד ,שלייצרעד טָאה
 ךעלמענ זַא ןוא ,?רוג ןקידרעשײוװ ןייז ףיוא העּפשה א טַאהעג ןבָאה ןשינעבעל =

 ר , .עדיב ןעמָאנוצ םעד ןגָארקעג רע טָאה טלמעד |
 :קעב טָאה ,דיר ַא טײג'ס ןכלעוו ןגעוו ,לזײה:רעטרַאּפ ענרעצליה סָאד

 2ייק ווו ,גנַאהּפָא ןַא ףיוא ןכַאללא ןופ דסח ןטימ) טקעטשעטפיוא וָארַאדנַאמכעמ
 רָאי ַא סָאװ דיז טָאה ןדָאב ןייז לײװ , ןעיוב וצ םריקי זירעג טשיג ןיו ׂש טָאה רענ |

 | *.ץעינ עיװ ירַאטס ןופ ץיּפש עמַאס רעה ןעוועג זיא סָאד :ט טקורעגּפ גָארַא
 ?רעֶה ,גרַאב ןלייטש א ןופ דנַאר ןפיוא ןגעלעג זיא לַאטרַאװק רעקיזָאד רעד

 . .עגלָאװ רעד ןוא טָאמש .רעד רעבויא קידנש
 -- עניילק ןייק טשינ ךיוא רעבָא ,עסיורג ֿיק ןעוועג טשינ זיא טָאטש יד

 טשינ ןרָאװעג םיובענפיוא זיא שכלעװ ,סיירג רעלעטימ ןופ טָאטׂש עשיסוד ַא
 - יד ָאד ןענעז רַאפרעד .עשכַאילש רעד ךלוד לפיוו ,םושרחוס םעד ךרוד ?יּפיו א |

 יד ןיא רעדייא ,,עדעמעהָא סעווקרעצ יד ןוא ערענעלק ןעוועג סעלַאהײסלד נַא
 ?יטכערּפ רעבָא ;עגלָאװ רעד - ופ גערב ןקניל ןפיוא טעטש עלַאינרעבוג ערעדנ

 ;נָאק ַא ןוא רעטַאעט רענעש ַא ,רעצזזַאבשונ יד ןופ ןצונעדיזער:רעשניוו ערעק |
 - .סוּפהָאקטעדַאק א ןוא סעיזאנמינ עכעלשע שזַא ,טננוי רעמ ,עירָאטַאװחעס

 זיא סָאװ ,גתַאב ןכיוה ןפיוא לַאטרַאװק םענעי ןיא ,ץעינעיוװ ירַאטס ףיוא

 ;פעה יד ןענַאטשעג ןיא ,רעדעס ןופ ץנַארק ַא םימ טזײרקעגמורַא ךעקריוװ
 לַארימהַא ןטימ ןפָאלטנַא זיא רחוס רעד ןעוו .ווָאצמולָאג רחוסו םענופ עוו עפעג
 וצ ךיז ןבילקרעד ןיוש ,ןקרַאּפ ןטימו טקיישעצ ךיז םינכש יד ןבָאה ,קַאשטלָאק
 - םענופ לעפַאב ןטיול ןוא עסערעש יִנֲאּפ 4 טעװַאיעג ךיז טָאה'ס רעבָא ,עליוו רעד

 :ןכַארּפש ייווצ ןיא דליש א | עגנַאהעגפיוא - גנודליב רַאפ טַאירַאסי טָאקײטקלַאפ

 יקסטעידװ 'יק סלָאּפ 5 :שיסור ףיוא א -- ריקסלַאּפ ישטעשזה םָאר
 י | .** םָאד

 ?ךיוה טסילפו עכלעוו .,עגלָאװ רעד וצ ןעגנַאגעגסױהַא ןענעז רעשצנעפ יד
 - םענע" .גרעב:ריירק עשזלונעשז יד ןיא טקנוּפהנעװ ןפצעֿפ םוצ זיב קידרעסאוו

 טָאה ,רעדלעווו טיומ טנטָאשַאב זייווחעמרע .,רעכַאלפ ןוא רעכעלבלעג ַא ,נערב

 . :ֿפָאװײב רעד ,גנילירפ רעד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו רעבָא .רעמוז םוא ןעזעג ןעמ |

 .ןיורק עטלַא *

 ..םוהרעדנוק .עשולוופ .-



 טרניושרַאפ ןוא .רָאװ א טרעיוד רעכלעוו ,גנילירפ רעקידנרוכישרַאפ רעשיג

 .וד .עיכיטס .רעד רעסיוא ןעזעג טשינרָאג ןעמ) טָאה טלמעד ,גנושיורַאב .ַא יו

 טימ טגָאיעג טָאה ,רעטעמָאליק קיצנָאװצ ןוא ףניפ רעביא ןסָאנעצ ,עגלָאװ

 עכעלבנירג ןגָארטעג ,סעירק  עסיײװ:לעג עדערעשט יד ןעווער = ןשקיטשרַאפ ַא
 יז םעװ ,טכַארעג ךיז טָאה ,עגר עדַאיק ַא .רעמייב ןוא םעּפולַאכ ,רעקיטש:זייא

 םעהושנקַאקג ןטימו קי דנעלבריוו ,טַאטש יד ןוא -- גרַאב םעד ןעקנעוושרעטנוא

 ןוא םי ןשיּפסאק םוצ ,עלעּפמעק א יװ ,ןעמיוושקעווא טעו ,ערידעטַאק רעד ןופ
 טפגנערדעגנעמַאזוצ טלמעד ריז ןבָאה ןשטנעמ .עיסרעּפ עמַאס ןייק ןיב ,רעמייוו

 .טקוקעגּפָארַא זייוונעהעש ןוא ץעינעיוו ירַאטס םענופ דנַאה ןפיוא ךעלעקּפוק ןיא

 .ןכעלקערש | ןוא םענייש םעד ,רייט ןפיוא ןגָאז וצ טרָאװ ַא

 םענופ ןרָאי יד ,עיצולָאװער רעד ןופ ןרָאי יד ןסָאלּפעג ןענעז ױװַא טקנוּפ |

 ןעוועג זיא'ס .טנַאה וצ שנַאה ןופו ןעגנַאגעגרעביא זיא וטָאטש .יד .גירקירע גריב

 ..ןעוועג ןענעז רָאנרעד ,גנוריגער עקיליײװשיײצ יד ןעוועג זיא'ס ,רַאצ רעד

 מָאה רעװ --- וועיַאּפַאשמ ,ַאדייה .,לעּפּפַאק ,ןכעשט יד ,"עסייוו ידע ,"עשיור

 ייוװצ ןעמוקַאב ןינעל טָאה עװקסָאמ ןיא ?עכלעזַא .ןגעװ טרעהעג לָאמַא ָאד

 םיפרושמ יװ רעבירא "עטיור יד, ןענעװ טלמעד ,טַאשנעטַא ןא ךרוד ןדנווו

 ;סױרַא.ןוא קסריבמיסי ןעמונעגנייא רעדיוװ ןבָאה ,עגלָאװ יד גָאט ןלעה ןטימניא

 | ,מָאטש ןריובעג ןייד ומסָאה ,שטיליא ,רענייד דנווװ ןייא רַאפ,, :שעּפעה א טקישעג

 - | | ."!ערַאמַאס וצ רימ ןגָאז רעמײװצ רעד רַאֿפ

 יירב ריז טָאה'ס' .גנינעדרַא רעטלַא רעד ןופ ןשייק יד טצַאלּפעג ןבָאה'ס

 רעוװ ,עלַא ריא ,ףיוא םייטש, :ריל עײנ סָאד ןוא *ע בור ז ַא ר יד ןסָאנעצ

 זיא'ס ,טלעק ןוא רֶעגנוה טשרעהעג טלמשד טָאה טעטש יד ןיא ןוא *!ןפַאקקש יוװ

 2שוט סַאש ט:ןסַאג רעד ןופו ףייפו םענופ/ יוז ,קורנּפַאכחַאפ ןוא רעלקערש ןעוועג

 ילםניילק וד עקעּפע ,ךיז ושסקקוייק ןיהוװו, **: עק

 2עגפיוא עשיסוה יד טָאה עליוו רעלעגלעהו רעד ןופ רעטצנעפ יד רעטניה

 רעדניק עשיליוּפ לקעּפ סָאד ןוא ,סעירק יד יװ ,טלבריוועג ךיז טלעװ עטזיורב |

 ,עשהַאװ | ןייק ןגָאלשרעד ךיז רימ ןלעװ דעלרנע ןעוו :גערב א טקוקענסיוא טָאה

 ?עיצוקעשז יצ ,ענמוק ,ץעלדעש ןייק
 .שוילַאװ ןוא ענסנעשטש :עיצוקעשז ןופ ןעוועג טרַאד ןענעז ייווצ

 : :עסערעט ינַאּפ יד ,דעלריטַאנ ,ןענופעגּפָא ײז טָאה'ס |
 רעד זַא ;טרעלקעגפיוא םינכש יד ריא ןבָאה .,ךיז ןעיצרעבירַא ןכַָאנ ךיילג

 ןיא טשינ ןוא ליפש ךיז טבעל םע ,רעקידהשקשינ ַא ריז ױזַא זי לַאטרַאװ וק

 - ךיז ןדָאב וצ טרָא ןַא ןוא ןטנואנופ עשזַאילּפ ַא ַא ןבָאה ןלעװ רעדניק יד ,טפאשגנע |

 -ןצנַאג ןרעביא רַאפעג ןייק ןָא ןײג ריוא ענַאק יז ,סוגנייא םעניילק םעד ןיא

 | 6 | : / שינערעקרעבוא *

 שינעעשעג-גָאט ַא ןופ עמעמ רעד ףיוא לדול- סקלָאּפ ץרוק ַא **
: 
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 טניוװ טרָאד .סערַאדנַאמכעמ יד .וצ ,גרַאב ןפיוא ןיײג טשינ זיוֿפב ײז ןלָאז ,עוּפיש
 ,טידנַא בא רעגייא יז טימ ןָא טריפ'ס ןוא ,ףָארטשײסטָאנ ַא ,ךעלרעטָאט עדנַאב א
 יי ...לַאילָאּפ א -- םנבעגחַאפ -- .ךיוא

 ןיא יז סָאװ ,טוג ןוא ,ןעגנַאגעג) ,דיז טיטשהַאפ ,ןיחַא זיא עסערעט  ינַאּפ
 ' | .טונימ רעטצעל רעד ןיא תמאב ןיוש ןרָאװ ,ןעמוקעג

 ,בײוװ סָאד .טנַאה רענעלָאװשעג ַא טימ ,ץיה ןיא ןגעלעג זיא רעילפעט רעדי
 .טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה ,עטערָאמראפ א א ,עמענכעסעגסיוא ןַא ,יורפ עכיוה ַא

 טכַאמענ ֿכָאמנײא ןיוש דיז טָאה'ס זַא .טעברַא רעד יב טעש שטעילַאקעצ ךיז |
 + +עצ טפרַארַאב טַארוקַא ךיז רע טָאה -- ?טנייה טםעיוב רעװ ןרָאװ --- טעברַא

 - זיא'ס ,ןייג ?טעמימָאק ןשיליוּפ םענופ סינַאּפ יד ןעוועג ןענעז יצ !ןעשטעילַאק -
 | רעינישזניא םוצ ןעגנַאגעג רעמוװ םֹוא זיא ןַאמ רעד .ןעוועג טשינ ינַאּפ םוש ןייק
 - רעבָא טָאה ,עקמַאילק וצ עקמַאילק ןופ ,קערויוו רָאטקָאד םוצ ןוא ,יקצעיװָאמישזדז
 / ןעװשנ לעוּפ סעּפע טלָאװ רערעדנַא זַא רשפא .טעװעקמַאילקענסױא טְשינָרָאג

 יו רע זיא םעֶד ץוחַא ןוא ,יירעלסעט ןײז יװ רעמ טשינ טסײװ רע ?רע רעבָא

 | | ...ןריפ ?שנעה ןרַאפ ףרַאד עמ םָאװ ,עיצלעהז
 ,םיפ םעמַאמ רעד רעטניה ןֹופ טקוקעגסױרַא טָאה עיצלעה עקירעיײװצ יד

 רעד ,ענכַאק ערעטלע לסיב בַא יד טעילוטעגוצ ךיז טָאה םייז רעמייווצ רעד ןיא |

 ןופ- ,עקנַארעװ ,עלעקבור ןרעפניה ןופ טלביימשעגסיוראו מָאה שוילאוו רעסַאקב

 םשלע עמאס רעד ןוא ,עגָאקדָאּפ יד קידנבייר טוינקעג טָאה ,םתסמ טכא רַאי א

 ;רַאװש ַא ,זָאנ רעקידרעקיוה א טימ --- רבדטבש רעד שידנַאב רעד טָא -- רעט
 :עג ןיא ,סעטַאמש טימ טלקיװעגמורַא ּפָאק א טימ ,רעפערומכעגנָא ןוא רעצ

 | עמ צנעפ םייכ ףיוה ןפוא ןענַאטשי
 | ?לוש ןי ןעייג רעדניק יד. יצ --

 .טצפיזעגּפָא זיופב עמַאמ יד טָאה א .ינַאּפ ערעיש ---

 ,רעקיד נסיוומוא רעד היא תונמחר טימ ,יז טָאה םורַא שונימ. ַא ןיא ןוא
 םעד ײז ןבָאה ,רַאצ ןרַאּפ רָאנ ןעמוקעגרעהַא ןענעז ײז ןעוו זַא ,טרעלקענפיוא
 .רָאנ .קבורה בלַאה ַַא רערעל םעד ןבעגעג וליפַא ןוא לוש ןיא טקישעג ןטסטלע

 .לָארג ןבָאה רעדניק יד לייוו ,גָאט ןייא ?כה:דסב ןעגנאגעג ןיהַא זיא ענסנעשפשט

 ןפָאלטנא ,רעפריטַאנ ,ןענעז ײז .רערעפ םייב ביוש א םעלַאב ַא טימ ןגָאלשעגסױא

 םילוצ/ ןרָאװ ,טלײאעג טשיִנ 52 ריז טָאה ענסנעשמש | וא ,ןיירא סאלק ןיא

 .,רעשצעל רעד ןעמוקעגנירַא זיא רע .ןגָאלשענסוא טשינ ךָאד טָאה רע ?סָאװ
 .!סענעמשסייהיוו םעד ןלעטשסיורַא ןסייהעג ,ןעוװעג דשוח םיא רערעל רעד טָאה

 גָאז א ,עיצוקעזקע רעה רָאנ ,ךָאנרעד רעבָא ,טלע !טשעגמיירַא .טָאה ענסנעשטש ||

 ;גורּפשעגסױרַא זיא ןֹוא --- עקַאט ןטרָאד לוש עצנַאג רעײז טָאה רע זַא ,ןָאמעג)
 עבלַאה סָאד .ןוא .מקוקעגנָא משינ ןיוש םיא יז ןבָאה רעמ .רעטצנעפ ןכרוה ןעג
 : ,ןפרָאװעגסױײהַא ןעוועג זיא ?בוד
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 | ?םוהַא רִיַמ טּפעלש --- טשינ ךיז רע שנרעל יא ---
  טהימ רע ,לגניי טוג א זיא סָאד .ןרער טשינ ףֶרַאְׁש יױזַא טפרַאד ריא -- ===

 ,דניצַא ....םיא ןָא ןטלָאװ רימ סָאװ ,טשינ סייוו ךיא .עילימַאּפ רעד רַאפי ךיז

 | ...טעװעטַארעג רוטיפנָא אק:ןלערָאמו רעד טימ ןדנוא רע טָאה ,לשמלי
 :רעילסעש רעד ןיפ שסוװרעד ךיז טָאה עקערעש יִנאּפ יװ --- ןרושיפנָאק יד

 - ,;ענלָאװ רעד ןופ טנורג ןפיוא סעקשוּפ ענייש ןיא ןגיק --- ריר ערעטיײװ סעק = |

 - ןעקנורטרעד ,קיידנפיולשנא , ןבָאה .רעידראווגסיײװ יד .געהב םענופ| םייוו שינ

 ןעװ .שנָארפ רעזַאקװַאק ןרַאפ {ירַאצ רעד ןופ תונתמ טימ ענוקש ַא .ענוקש ַא

 ןביוהעגנָא ךעֿפרעטָאט- יד טימ ענסנעשטש טָאה ,ןפַאפעגּפָא זיא רעפַאװ סָאד

 +מוצ .ןוורעפנָאק טימ סעקשוּפ ןעמוקַאבסױרַא ןוא עניבַאק רעד וצ ןעוועקהונ

 רעד ףיוא ןפיוקרַאפ טוג יז זָאק עמ .ןלערָאמו טימ ןפָארטעג ריז ןכָאה ןטסניימ

 .זא ,סָאװ רָאנ .ןצפעמשַאב דעלדײנק:לפַאטאק ךיוא ייז םימ ןָאק עמי ןוא ,?עקוװלָאװ

 יר טסוװהעד ענוקש רעד ןגעוו ךיז ןבָאה/ םו .ןעמונעג ףוס א ןיוש טָאה םעד וצ דיוא

 ןזָאל יז .לָאּפָאנָאמו ַאו זעוועקרונ םעד ןופ טכַאמעג דיז ןוא קעלָאיפַאּפ ןופ ךעלגנייי

 +בעמ החּבח רעצנַאג רעד טימ יז ףיוא טזָאלעג ךיז טָאה ענסנעשטש .וצ טשינ

 עג םיא ןבָאה יז .טליּפשרַאפ טָאה רע .רעמ ןעוועג ןענעז עגעי רעבָא ,םערַאדנַאמ
 2עג ןעיַאמַאמ ןוא .,ןעקדומטַאמו טימ ןעקדיאַאס טקירענעצ ,ּפָאק םעד .ןטלָאּפש !

 עקרָאכַאמ דעלקעּפ ייווצ םיא רַאפ טציא ןרעדַאפ ןוא ,טמַאשנענגַאפעג ןיא ןעמונ

 יי | יי די יי .טלענפיוקסיוא
 ונַאַּפ טכַאקעגפיוא דיז טָאה' --- ?װָארַאדנַאמכעמו ףיורעד טגָאז סָאװ ןוא/ --- :

 א יו -?וָארַאדנַאמכעמ רעבָא .קנַארק זיא ,ךיא עז ,ןַאמ רעיא --- ;עסערעט

 | | / ?ןכַאז עכלעוַא ףיוא עקינײז יד ןביולרעד סע רע
 ןיז עקיזָא יד םתסמ תלוכיב טשינ וליפַא רעטציא זיא רע ,ךיא סײװ --

 טניו --- וָארַאדנַאמכעמ ,טרעװ טשינרָאג ןיוש זיא רע .ןלייצוצרעביא ענייֵז

 ןזָאלענּפָא דיז ,ןרָאװענ ?טבײרבוע ןצנַאגניא זיא רע .קעװַא ןענעז ."עסייוו יד

 .ןכרָאה וצ בייוו רעסָאװ ,טשינ ןיוש טסוײװ ןוא ,רעדניק לקעּפ םעד ןשיווצ-
 ,ןײלַא טשינ טהעקענמוא עסערעט ינַאּפ ךיז טָאה דוזַאב ןקיזָאד םעד ןופ

 2נעשטש ןעמוקעג םייהחעדניק ןיא זיא םורַא ןכָאװ ייוװצ ןיא .ןשלַאװ טימ רָאנ

 י יי יי | | | .ענס

 ןעוועכ ןיא רע .טַאנרעטניא םעניא טשימייהרַאפ לענש ךיז טָאה שויכַאװ

 ףכית ןעמ טָאה ןענסנעשטש רעבָא .ןבָאה ביל טזָאלעט ריז טָאה ,דניק דעלביק ַא

 םעב ןיא ןוא רעשירעשרעה ַא ,רעדקיװ ַא ."שידנַאב, שינעמענוצ סָאד ןבעגעג
 םעניײק רַאפ ןוא טנכערעג טשינ םענייק טימו ךיז רע טָאה ,רעטמיוצעגמוא ןַא

 רעניילק רעד רַאפ זיולב טַאהעג רע טָאה ץראידרד .טַאהעג טשינ ארומ ייק

 ןוש ןסערּפמַאק טימ ןטַאש םעד טעװעטַארענּפָא םיא טָאה .עכקעוו ,עכערעט ינַאּפ

 / ?סענוטַאר ןיק ןיוש זיא'ס זַא ,טגָאזעג טָאה רעשדפעפ רעד ,תעב עיר
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 רענ גיײז ןרָאװעג זיא -,רערעטלע ןַא לימַא ,קערוי ,?נני ריא סָאװ ןוא ,ָאטשינ
 .רעטעּפש םעד ןגעוו ר רָאנ --- רעדורבחעפוג ַא

 .ןייק .ןדיילרפד וצי םייחרפדניק רעקיזָאד רעד ןיא ןצמ טָאה טרענרעד
 -ָצג רימ ןצנעז עינילטר ףיוא ,ןעווענ טשינ ןענעז ןעיירטנצלשצג . ןוא .תובנג
 צו ןוא ,וצמוק טנַאקענ טשינ ודנוא וצ טָאה רצ לייוו ,ודנַאשק םוצ ןצננַאנ

 .טגעגנַאפעג יד  ןופ קינשטורָאּפ ַא .טנרצלפנ טָאה ןליופ ןקיטיײצטניײה - םעד
 ץטסצרג יד .רֶעבָא :רעפסָאמטַא ץשירעגַאינצל 8 טשרעהעג טָאה'ס וַא יווַא
 -ענ םֹצָצ ןיא זיא סָאר לייוו ,ןירצטייל 'יד ! טַאהעג ודנוא ףיוא טָאה הָעּפטה
 ןדנוא ףיוא טרַאוו עס זַא ,טביולנפג ןײלַא טָאה יז ןוא יורפ טכטלרצ ןא-.ןעוו
 ַאוַא .סקידרשוק ַא ןוא טּפַאשטבענק רעד רָאנ דנַאלרעטַאפ ןריובעגרעדיוו א |

 םץנסיוא ןטימ ןעינַאלַאק ץצנַאג יד .טָאהָצג טָאה סנקירעביא גנולטשנייא
 צקיוַאר יד רעבָא ,ןגיוא שנצּפָא ןעמוקַאב טלמצד ןיוש ןבָאה טכלצוו ,טבשלטצ ןופ
 | .רעטערַאּפ רַאפ ןטלַאהעג ןצמ טָאה

 | : | .ןעפקיווטנא רעדיװ ריימ ןפראה ץאו וּפָא ןקיזָאד םער

 ןטנעזס זעװ ,רָאי ןטסקיצנָאװצ ןיא טעוװאיעג דיז טָאה קינשטירָאּפ רעד }
 ןיא טריטרַאװקעגניא ,ייז טָאה'מ .ענעגנַאפעג;המחלמ עשיליוּפ יד ןעמוקעגנָא

 י ,טַאמש ןיא ןײגסױרַא לטעצ ;ריסַאּפ ַא טימ טנַאקעג ןבָאה ײז דעבָא ,סעמרַאזַאק
 ,!ןושֿפ:עמַאמ רע רניק עשילױּפ יד טנהעקעג טָאה יז ןופ רענײיא עּקַאט ןוא
 טשינ ןלינעביולרעד ןייק ,תמא ןַא סָאװ ,ןבָאה ןענַאגרַא; טכַאמ יד סָאװ ףיוא
 | ;עצ ךיז זיא'ס יװ ,עימָאנָאטיױא ןייק  .טרעוװהַאפ טשינ ךיוא סע רעבָא ,ןבכעגעג
 .;םיס עסיוועג ןופ רעבָא ,ןעוועג טשינ זיא ,זיֹוה ןשיליוּפ ןגעװ גנַאלק א ןעגנַאג
 ,גנליײטּפָא;סגנודליב רעלַאינרעבונ רעד ןיא ןסָאנעג דעלקריװ סע טָאה סעיטַאּפ
 .שטנעמ ַא יװ טעטכַאעג ןוא גָאגַארעּפ ַא יװ ןטצעשעג ןעסערעט ינַאּפ טָאה'מ וו
 עפ ערעווש יד ןיא לָאמנייא טשינ טָאה ,רַאסימָאק רעד ,ןיילַא װָאשטַאקט
 ;שיכיופ יד םיג ןטשרעמעלַאמוצ, :טרידיצעד ,ןיּפש טלעפעגסיוא טָאה'ס  ןעוו

 טהעורדַאב ןעסערעט ינַאּפ טָאה רע ."םימותי עלעּפָאמ ןעגעז יז ןרָאװ ,םימותי

 - ןטלַאהעג ןוא (?!סעיציזָאּפ עכעלרעגהיבניילק ףיוא ךיז טרטּפעצ ששנעמ ַאזַא,})
 | .ןָא שינעגעגַאב רעטשחע רעד ןופ ריא טימ דיז ןסיירפורַא ןייא ןיא

 -גמעימשרע דנַאנַאפ ךיז ,ענסנעשטש טָאה שינעגעגַאב רעקיזָאד רעד ןגעוו
 / .ןבעגוצרעכיא סע יַארכ זיא'ס .טליײצרעד קיד

 ,םעד ךָאנ ןצחוק ןיא ,רָאי ןטנצכַא ןיא ןריטמַא ןכיוהעגנָא טָאה װָאשטַאקמ
 | :נַאב ַא טָאטשנָא ןענינעל קסחיבמיס ןבעגעגרעביא ןבָאה רעײדהַאװגשױר יד יו
 / גיֹלֹופ רעד ןופ סינַאּפ עקימעטליוװ יד .רענײז ,דנווו רעטשה וע רעד רַאפ שזַאד
 ןקישוצסיורַא ןסָאלשַאב ,ןכָאװ רַאּפ א םיחגמווהעביא ,ןבָאה עינ ָאלָאק רעש
 / סעּפע ןוא רעדניק יד רַאפפ זײּפש ןמעכ לָאז יז ,עיצַאנעלעד ַא ייעָפיור , יד וצ

 =  ,טלעטשעג ריז טָאה עיצַאנעלעד רעד ןופ שארב .םייהחעדגיק ַא רַאפ זיוהו ַא

 טנַאק םעד ןופ רענעק רעטינעג ַא ,יקצעיװָאטישזדז רעינישזניא רעד ,ךעלדנעטשרַאּפ =
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 דָאנ טכַאמעג םולש רע טַאה ''גנוקיש דַאֿפ רעד, טימ לייוו ,ןשינע טלעהרַאפ יד ןוא

 רע .שדוח ַא בור טרעדניה ףניפ ראפ --- קיריצי רַאי קיצנַאווצ רעכעה טיט

 רשפא יצ ,תועט ַא טכַאמעג ייברעד ןוא עגֿלָאוװ ; רעד ףיוא קירב ַא םעיובעג טָאה |

 יד ןיא ,יווייס ,תועט םעד ןכַאמ לאז ע ,טהצעעג רעמעגרעטנוא יד םיא - ןבָאה

 - רעשכעה רעפיצ ןיײא ףיוא ןרָאװעג טקורעגרעביא עמַאק ַא זיא ןעגנונעכערקיוא

 טרעכעלעגכרוד ,קירב ייד..רערעמ לָאמ ןעצו ףיוא ןפינ ןעמוקעגכױהַא זיא'כ ןוא |

 .רעבָא ,ןעיובפיוא ןכָאנ םורַא דָאװ א ןיא ןלַאפעגניא ןיא ,פיז עפכידעג א יול

 =ַאב ךיז ןוא עקיטױּפ ענייפ ַא טכַאמעג עמָאק רעד טָא ןופ טָאה יקצעיװָאטישזדז

 -. / .?סהינמיס ןיא טצעו

 רעד ,רע :טירדעבֿפַאז רַאטַארוקלוש .ןשיזיירק םוצ ןײג ײז ןגעלפ לָאמַא

 טירדעבלַאז ןבילקעגסיוא ךיוא ךיז רע טָאה טנייה .קערויװ רָאשקָאד ןוא זדנַאשק

 עג סָאװײרָאנ זיא עכלעוו ,עסערעט ינֲאּפ ,גָאגַאדעּפ ַא ךיז טימ קידנעמעג --

 ,ליפענטימ | ןפורוצסיורא ףייא ןטַאט סענסנעשטש ןוא  ,קסריב במוס ןייק ןעמוק

 ."ןכוזפ יוא טנָאקעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה טיײקמערָא ערעגרע ןייק) לײװ

 .רעפמנע ןייק -- לָאמ טייווצ ַא טּפַאלקעגנָא .ליטש .טּפַאלקעגנָא טָאה רע

 םעד ןיא טקוקעגנײרַא ענורַאּפש רעד ךרוד רע טָאה ,ריט יד טנעלענּפָא

 טשינ- ןֹוא ןענַאװיד יד טשינ) ןעוועג טשינ ןענעז'ס .שעניבַאק ןקיטכערּפ לָאמַא

 20 ןויב רעטצנעפ יד ײב טמערוטעג ךיז } ןבָאה סנטסַאק סעּפע .ןרעיטרָאּפ יד

 .קייה רעטקיזײארַאפ ַא ןופ חרירק ַא ןוא .טייקפקנוט .ַא טשרעהעג טָאה'ס .טיפ

 ?יוהרעד ַא ,לעטָאפ רעפיש רעד טשיינ ןעוו ,טנָאקרעד טשינ לַאז םעד טֿפָאװ רע

 סעּפע ןסעזעג זיא ץנע עלעֶססע ןייז ןופ ?לעטָאפ םעניא .רעקיטרַאנַארט ַא ,רענעב

 ןיא רעױּפ ַא .דרַאיליב ַאייװ ,שיטביירש ןקיזיר ַא יײב ןבירשעג ןוא רעיוּפ ַא ,

 רעד ןיא טמערַאװעג רע טָאה שנַאה עקניל יד .לטיה םענרעטופ ןוא ךושזָאק ַא

 .רעדעפיילב ַא טימ קידנביירש ,טעכוכעג רעטכער רעד ףיוא ןוא עכעזַאּפ

 ,ןטײצ עקיכָאמַא יד ןיא יז ,םיא וצ ןָאפענ זָאל ַא דיז טָאה יקצעיװַאטישזהז |

 ןָא ,רעגניפ יד ףיוא :רַאטינניד רעדָא היח רעסיורג א וצ רעשנוא טייג עמ יה

 ,רעילסעט רעד םיא רעטניה .ערעדַאיַאב ַא ןופ טָארט ןקידפצנעט ןטימ ,שיור ַא

 | .דעלב רעטילגעגנָאמיור ַא רעביא יװ ,קידנטערט ױזַא ךיוא !

 רַאסימָאק רעד טָאה -- ?סָאװ ,רימ וצ רֶג עטנוא ךיז ריא טעבנג סָאֹוװ --

 | | .ןָאטעג עשטורמ ַא םעצולּפ

 .רכיּפַא זיא םופ ַא סיקצעיװָאפישזדז .ןבָארגעגעיא יו ןבילבעגנייטש ןענעז ײז

 .עגנר א ףיוא ןטפול רעד ! ןיא ןברָאטשעגּפָא

 | :רַאסימָאק רעד ןוא

 | !עטַאיפ רעצנ ַאג רעד ףיוא  ,עלשמנעמ ןעמ  ףראד ןײג --
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 ,ןייטש ןבילבעג זיא יקצעיװָאטישזדז .ןרָאװעג טרעטיצרַאפ זיא רעילסעט רעד
 טָאה עסערעמ ינַאּפ זיולב ןוא ,ןטעבוצרעביאדײװ ןשימ .קידנעיירד טנוה ַא יוװ !

 | -  .ףךיז ײב יװ ,טליפעג ָאד יז

 יז טָאה -- דעלשטנעמ ןיײג --- רבח ,עטסחעווש עמַאסו סָאד זיא סָאד --

 .עיצולָאװער עצנַאג ַא זיא סָאד -- ןטינשענּפָא ןסָאלשמנַא

 טָאה יז --- .ןָאטעג ביול ַא ַא װָאשטַאקט טָאה -- *ַא צינמוא טָא װ -- |

 | - ?ןירערעל א .טּפַאכעגּפױא ךיילג

 - ,טרעסעברַאפפ קידנטייד וַאבלוה יקצעיװָאטישזרז .טָאה --- גָאגַאדעּפ א -- =

 ,ןיטסילַאיצעּפס ַא -- .דוס ַא טגָאזעגסיױא טלָאװ רע יװ ,םישש יד / קידנוָאלּפַארַא

 יי יי .טפַארק עשינעמכַאפ עטנכייצעגסיוא ןַא
 יו ,ךָא ,ןטסילַאיצעּפס -ןבָאה ןפרַאד .רימ .האנה ,ריא טעז ,רימ סע טוט --

 ,ןלוש יד ןיא ...ןריטָאבַאס לייט ,ןפָאלטנַא ןענעז לייט .ןבָאה ןפרַאד רימ קראטש

 טָאה רע -- ןינע ַאזַא יבשטָאכ ,לשמפ ,טמענ !ךיז טוט עס סָאװ ,?ווייט רעד טסייװ

 אזַא ּפָאק ןרעביא ענעביוהעגפיוא ,רעלעגיײב-ריּפַאּפ יד ןיא ןַאטעג לָאנש ַא

 . +?טסוװַאב שיטילָאּפ רערעל יד  ,ןפַאשּפָא סנעמאזקע ,ןפַאשּפָא סעטָאנ, :ווירב
 ,דעלהאצמה עכלעזא ענעדיישראפ ןוא "רעריפשילַאּפ יז קידנלייפוצ ,ןכַאמ קיניז

 טרעוו ןיקשוּפ ןַאמֿפדַא רעקידסוחי ןוא רעקנוירעמַאק רעשירַאצ רעה ,, ;ףוספ ןוא = |
 ."טקיטיזַאב סקרַאמ ?רַאק ןופ ןעמָאנ ןפיוא לוש רעשירַאשעלָארּפ רעזדנוא ןיפ
 :שוּפ ןקידיטרַאפ שינָאנַאדעּפ ָאד ןעמ לָאז יו ?ףיוהעד ריא שנָאז סָאװ זיא ,ונ
 | יי /  ?ועצק

 ןשיימסיטרא ןא טכַאמענ טלָאװ ךיא .ןקודייטראפ ןיילא ךיז טעװ ןיקשוּפו --
 | .עיסוקסיד א --- םעדכָאנ .ֿסנוװוֲא:ןיקשוּפ

 ?אדעּפ ןייק טשינ ןיב'כ יםגח . ,טכַאהטעג יוזא ךיוא בָאה ריא .קיטכיר --

 | ...םיכסמ טנעז ריא ,זחנוא טימ  םנעז ריא ,עז ךיא .גָאג

 .ןעוועג הדומ קיצרַאהנמָ עסערעש ינַאּפ טָאה --- ןצנַאגניא טשינ --
 -זיא .געונעררא עמלָא יד זַא ,ןגָאז טשינ ךָאד טעװ ריא !ריד וטסָאה טָא --|

 - י ?ןצרַאה םֹוצ ךייא =
 טנרעלעגסיוא המכח:תישאר טלָאװ ךיא רָאנ .לסיב ןייק טשינ וֿפיפא ,ןײג --

 גָאווער יד טכאמעג ךיא טפָאװ ךַאנרעד ןוא ,יירפ ,טנָאז ריא יװ ,רעקששנעמ ןײג
 י | | .עיִציל

 -- טנַאקַאב ווײשרעדנַא;ץעגרע ןֹופ רימו זיא עידָאלעמ/ עקיזָאד יד ,ע -- =
 טשינ ריא ןָאק דאז ןייא רָאנ !טרעהעג -- .ןָאטעג גָאז א טסנרע וָאשטַאקט טָאה
 ?דניק טעטנעּפעג א ןײג ןָאק יצ :ןרע קמייא דימ ריא ימעוו רשפא ,ןייטשראפ

 /.תמכח ַא טָא *
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 גנַאװצ םימ סע טלַאה עמ בוא ,ןעלק יוװטנַא סע ךיז טעװ ןפוא ןא ראפ סָאװ ףיוא |

 יי יו : | ?לגיוו ןיא

 :ּםָארא יז ןעו ,סעטנעּפ עקיזָאד יד חוכמ ןרעּפמא דיז ןביוהעגנָא  ןבָאה יז || |

 א ןיא טשרע זַא ,טצוהעצ ױזַא דיז ערייב  ןוא ,זײװכעלסיב יצ לָאמַארַאפ ,ןעמעג

 . :ךיז וצ ןעמוקעג וָאשטַאקט ןזיא םורא העש לטרעפו

 ןינע זא רַאפ סָאװ ןגעוו י?רעקשנגייא ריא טנעז רעװ ,ןירעגריב ,ריא ןוא --- =

 | ?רימ וצ ןעמוקעג

 טנרעפעגסוא ,םייהרעדניק רעד ןיא טרעטניוװעגרעביא טָאה ענסנעשמש

 טעװַאיעג ךיז רע טָאה גנילירפ ןופ םוקנָא ןטימ רעבָא ,לכיבטפיש עט ףשהע סָאד -
 רענעטסָאװעגסי א , רעקנַאלשה א -- רעמיצ סעסערעט ינַאּפ ןופ לעווש רעד ףיוא

 | - ..רעטערומכעגנָא ךעלנייװעג יװ ןוא

 .ןעקנַאדַאב ןעמוקעג ןיב ךיא ,ןירעטײל ינַאּפ ---
 רעטשרע "רעד ןיא טָאה ,ןטפעה ןטכירראפ טימ ןעמונראפ ,עסערעט יִנֲאַּפ ==
 .ןעמונַאב טשינ עגר

 : | - יי ?רימ וטסקנַאה סָאװרַאפ -- |

 רימ טימ טַאהעג טָאה ריא סָאװ ,ןקידקוששנַא טעב'ב ןוא .ץלַא .רַאפ --
 .ןייג רעטציא ריִז ךיא לעיװ .,לנ .טָאפַאלק ליפיו זא

 ?ןיהווו

 | ,סעּפעטס . יד ןיא =

 ,לוטש עוד טימ ןעמַאזוצ םיא וצ טיר רענסויוא דיז טָאה עסשרעט ינַאּפ

 .עענַאפ רעה / ןופ ?וטש:יירח עצחַאװש יד ןעוועג זיא סָאד ?ײװ
 ?ןיהא ןיג וטסעװ סָאװ דָאנ ןוא -- |
 ?ץלאז ,ןלַאװק עכלעזא ָאד ןענעזיס .ןכָאק ץֿפאז יד ןלעװ רימ .ץלאז רָאנ טי

 .?םיוא ןבָאה ןרעמָאמ יד .ןגָאװשןואפ דרעפ ןיוש ןבָאה רימ .טסייװ יאמאמ .ןלַאװפ

 טשער יד ןוא ,ץלאז םימ ןענידּפָא יז ןֿפעוו רימ  .החּפשמ רעײז ייב טגרָאבעג

 ריא ,ןבעג טשינ הצע ןייק ךיז ןָאק עטַאט רעד .ןרָאק ףיוא ןשיופ רימ ןלעװ

 - .טשינ ?בירַאפ ןייק טָאה ,ךיא זומ ןיא ,סע טסיײװ

 | - ?ןסָאלשַאב יוזא עטַאמ רעד סע טָאה ---

 ןביילב .טעיו 6 שוילַאג ןוא ...ןײלַא ךיא .טשינ טסיײװ עטַאמ/ רעד ,ןייג = =
 ליוא ןעמונענוצ ריא טלָאװ רשפא ןוא ...למלעק ַא רָאנ זיו רע , םיא וצ יםונ םייז |

 | טי | ?ןענכאק טרָא ןיימ
 טסיב .ןזָאל טשינ ץענרע) ןיא ריד ןוא ןעמענוצ ! טטשינ .םענייק לעװ ךיא ---

 | !טשינ ביולרעד ךיא ,ענסנעשטש ,החנשה ןיימ רעטנוא
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 /:עג .בָאה'כ .ןיוש ןוא .קעווא יב .שינעכייֿפרעד ןיק טשינ שעב ךיא זא --|
 ...ןלַאּפרַאפ זיא ,ךיז טרעזייב רַיא זַא רָאנ:סורדרַאפ ןָא ,ןטוג םימ ןײגקעוװַא טְלָאו

 - ײעגסיורא זיא עסערעט ינַאּפ .ןעגנַאנעגסיױרא ןוא טייר רענסיוא ךיז טָאה רע }

 - ףיוא ןעגנורּפשענסױרַא ,טירט ערעכיג טפעטשעג טָאה :עגסנעשטש .םיא דַאנ ןֿפָאל =
 . | . .לקנוט םעד ןיא ןדנווושראפ ןוא עסארעט רעד

 .:טַאנרעטניא ןצנַאג ןרעכיא/ גנַאלק א ןגָארטעצ ךיז טָאהי ןגרַאמ ףיוא
 א קעװַא ןענעז סערַאדנַאמכעמי יד !ָאטשינ ןעגעז םערַאדנַאמכעמ| יד --

 י / !עררָאה עצנַאנ א ,ןענסנעשטש טימ קעװא ,ּפעטס
 יז ימָאה רענייק } וא ,גרַאב ןםיוא ןפָאלעגכיױרא ןענעז עטסיירד עמאס יד

 .םיוא ןעועג זיא ףיוה רעד .ןעוועג םינּפלבקמ טשינ רענייטש ןייק טימ טרָאד =

 - ןוא 6 זיב 10 רָאי א א ןופ לרעטָאט ןײא ןײק :קידנגײװש ןוא רעל שיילרעמ |

 : יי | .ץומ רעמוג יא ןעװעג טרָאד ךָאד ןענעז עכקעזא
 טָאה'מ .ןפיו נָא םענסנעשטש ןופ קורהנייא ןרעטנוא רעבירַא-זיא גָאט רעד = |
 .,סערַאד זנַאמכעמ י ד ןופ טסענ רעד וצ ,ךייה רעד ןיא ןקוקפיוהַא ןייא ןיא ןטלַאהעג |

 - םענֹופ ּפָאק .רעטַאלריק רעד דלַאפ:גרַאב ןרעשניה ןופ ןקוקסיוחא טשינ  טעװ יצ |
 .ענעטפָאהעג עכַאלפ יד ןיא דעלּפעק עשירעטָאט עסידכעלייק יד ןבעק '"טידנַאב;} |

 ןכלעו ,רענעגיײא רעד ו ,יקסווָאקטיװ ןעװ ,טנװָא ןיא ןוא .סעקיײטע בויט |

 .שרָאװ טכעלש ַא רַאפ טעגרחהעד טשינ ריש רעירפ ךָאװ ַא םימ טָאה ענסנעששש
 :ןדקָאמענ רעמויצפָאלש ןיא טָאה יקסווָאקטװ ןעוו ,*"טנאהנעמַאק,, םעד ןגעוו |
 קישָאנַאי , ,ר עייממצט ןַאּפ ןופ לכיב ַא א ,ןלזג א ןגעוו ןענעיל ריא לעװ טנייהי = ה

 ר רַאפ ןעזרעד ךיילג ,עכעלמע ןבָאה ײקסָנַמל ןַאמשעה רעד ,ועורג עג

 עא סיױהַא טפַאכ רעיא ןעװ ,ייקשיהעֿפעש רעוויטקעלָאק ןופ לט ַ א 8 זכַארכ

 ןבָאה יז זיב ,טרָאװ ןקידתונשקע ןטימ קי רנעלגנַאר ךיז ,דעטנוא טיש ןוא ןטײװצ

 :רעמיצּפָאלש ןצנַאג ןרעביא ןָאטעג קַאנק ַא ןוא שטייב ַא א ןטֿכָאלפעגסױא םיא ןופ

 | . .!סערַאדנַאמטעמ יד זופ ןַאמטעה רעד ,ענסנעשטש עדיב .--- =
 ...רעקידכעבענ רָאנ זיא סָאד לײוװ ,"ע עדיב, רָאנ ,?ַאדעיב; טםשינ ןליפַא

 ' רע זַא ,ןעמָאנציּפש ןקיזָאד ןיא ,עיאליא עקיסייב ליפיוזַא טניײלעגגירַא | בָאה|

 .עוועּפָארק יװ ,ןעירב ןוא ,ןירכ יװ ,ןרערט ןפורסורַא טפרַאדַאב טָאה
 טגערפעג ןגר רָאמ ףיו וא יז כאה -- ?שימָאק רעיײז זיא סָאד זַא ,תמא -- =

 ןײז רָאד זומ יז לײװ ,ןָאפ לכוומש ַא טעװ יז זַא ,רעכיז קידנעײז ,עכערעט ינַאּפ 0

 .חרביו ןייז רַאפ ן ונסנעשטש ףיוא זייב |

 .רעקעלרעטנוא ענייז ןפורעג ןיז קסחוסלופ ןבָאה ווזַא -
 - ןלַפַאב טכעלפ רעכלעוו ,ןֿפַפרַאק ֹוד ןוא "רעביור, רעטמירַאב ַא -- קושַאנַאו ** :

 :עמערָא ןפלעה ןוא עבור רעלסולטסווא



 =עדֿפָאג יו - ,רָאה יד ןרעטש ןופ קיד גרַאשקעװַא ,טָאה עסערעט ינַאּפ רעבָא !
 | | מה + :טרעפטנעעג ןרעג טשינ ,ךוּפ רעג)

 א /'/ .שינַאהט טגנילק ס סָאד ...טולָאבַא --
 זיא .רֹע .ןענכַאק ןעמונענוצ טָאה יז סָאװ ,טרעחנוװעג ךיוא .ךיז ןכָא ;הו יז

 ןוא - ןבירטעג םיא סָאה יז ,טלדיזעג ןליפַא ףוספ ןבָאה רי א לָאז רע ןפָאלטנַא |

 !םייההעדניק ןיא ?רעטסעווש א ןײרַא יז טמענ ?סָאװ רעטציא

 .ךעוועג זיא'ס זַא ,עדנעגעל ַא םיא ןגעוו ןכילברַאפ םייההע דניוקי ןיא זיא'ס |

 .ענטנעשטש -- שילַאוװ דישטשעיּפ םענופ רע דורב ַא ,אזַא וויי רעצ הַאווש ַא

 יד ןופ ןאמטעה ,טײקמערָא רעד ןופ .ָאנד עמואס םענו ופ ֿ?ײװ ,ענסנעשטש עדי
 -  ..פעטס ןיא קעוַא םערַאדנַאמכעמ יד טימ זיא רע וי וז- ,סערַא הנַאמכעמ |

 | ;עג טשיב ךיז טָאה רעמיצ:פקניוװ םעסערעט ינַאּפ | ןופ רעטצנעפ יד רעמנוה |

 אפ רעמו ַא ךָאנ ,ןײלַא ןעועג רדסכ זיא קערוי ןוא ,,ןפייפ עי סָאד טרעה

 | :טרירטנעצנָאק ןופ קורדסיוא ןשירעדניק לסיבא םענייז םענעי םימו רערעטכַארט

 .לַאטלעװ םענופ תודוס יד טכַארטַאב לכעל:לסילש ַא דהוד שלָאװ רע יװ ,טייק |
 ןעמָאנוצ ַא טימ ןבעל םענסנעשטשי ןיא ןלַאפעגניירַא קערוי זיא ,טסוװַאב יו - |

 .?ַאפ טיירב יז ןענעז ןזיירק עקידנעילַאװב יד ,ףָאזָאליפ ןסיורג ַא ןופ | ןײֿטש ַא ןוא

 . םעד ןוא בײהנָא םעד ,סעגערב עדייב קידנקינײארַאפ ,רעטעּפש ןעגנַאגעגרעדנַאנ =

 -- מיז ןייא ןקערוי עמדיוו .םורעד 1 .רימָאל זיא וגנ ןֿפיצרע ד) רעזדנוא ןופ ףוס
 יי /  : , = .רעמ טשינ

 ןבָאה/סו .גנוקיטייצסיוא ןופ רָאי ירעּפ קשה: יא | ןטערמעגנירַא זיא קערוי

 טקעוועג 'ךיז ,ןטפַאשקנעב ןוא ןעלגנַארעג .ענערײשרַאפ טכיושעגפיוא םיא ןיא |

 ענעגייא עקנעשירפ  ַא טליששגכיוא .םיא ןיא דיז טָאה'ס ,תונוזער עקיאורמואה
 | יי ןפירגַאב עשקַארטסבַא ןופ ןטיוצ ןיא דָאנ ןצנַאגניא ,טויקכעלנעזרעּפ

 טטעייא יד 1 ןופ חוכ .םעד טווור וּפע גסי יוא טָאה רע בע ףיוא ,דניירפ םעד

 ןוא .קעטָאילביב:טָאטש רעד ןיא ןײג רערעטפע רעטציא רע וטנעלפ זעקנאר עג

 םעזָאניּפש ,"לַאטיּפַא ַאק, סקרַאמו :לָאמַארַאפ ךעלכיב יירד ןעמונעג לָאמנײא טָאה |
 וצ .ידכי ,םנעיילעג רע טָאה ןסקירַאמי ! .י'ןריטעקסו ומ יירהק סַאמויד ןוא ייקיטע,

 םָאװ ,ןײלַא ןעמָאנ ןבילוצ ןםזיבָאנס בילוצ --- ןעזָאניּפש ,םסיסקרַאמ ַא ןרעוו

 / טימ טקעמשעג טָאה רעכלעו ןוא ,טדעהעג טשינ םיא ןגעוו טָאה ?וש ןיא רענייק

 ןופ טנעילעג רע טָאה ךעלדנע '!ןריטעקסומ ר יד ועיּפָאזָאימ רעטספיט רעד -|
 הי | יי יי = .ןגעװ ןגינענרַאפ

 ד ףיֹוא ןרושזַאבַא ענירג .לַאזיטפַאשנסיװ םעד ןיא ןײגנײרַא לָאמַא טנעלפ רע = |

 : יש ...רעטעלב עטשימעגרעביא ופו ןעשטשעלעש ַא --- טייקליטש--- - ןּפמאפ

 ענעגיובעגנייא טייקטרירטנעצנָאק- ןיא סורַא ,םוטקילייה ַא ןיא, יװ עמכ ,גנומ

 - םענעגנייא רעיײז זיא'ס .ריוא רע ןוא -- לופס םגנוטיײדַאב ױזַא ָאד זיא ץלַא }

: : 
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 / טשינ סעװ ײז ןופ רענייא ןייק סָאװ ,ןשטנעמ עטסנרעי ןשיװצ ױזַא ןציז  וצ

 .ץפַא 'ײז וצ ײֵלָאדי טוט סָאװ רעסישנקָאלפ רעקיזָאד רעד ןוא  :ןָאפ גערש ַא

 . רעד יװ ,?מיה ןיא טָאג לעופָאזָאליפ רעד רעביא טרעטַאמעג יֹוזַא ךיז ןבָאה |
 .רע טזײװחעד עירפעמָאעג רערעוושו טימו !טלּפענרַאפ סע זיא עזָאניּפש רעקיזָאד
 ןָאק עמ .עבלעז סָאד ןוא םנייא זיא רױמַאנ יד ןוא טָאג זַא ,םינָפֹוא יקר ןעֶלַא ףיוא

 - ןפהָאװעג ,ןייטש ַא ןעוו, שטייט יד זיא סָאװ ןוא ...ּפַאק ןיא רעסַאוװ ןעמוקַאב

 .טילפ רע זַא ,טכַאהפעג רעכיז רע טלָאװ ;ןעקנעד ןענעק שטכָאװ ,טנַאה רעזדנוא ןופ |

 ,יוזַא ביוא ,ןליוו רעיירפ ןייק ןַארַא ַאפ טשינ דָאד | זיא ,ֹוזַא ביוא ."} ןליוװ םענעגייא ןופי

 רעקידנעקנעד רעד לפיו ,ליפיוזא טײטַאב ןוא ןָאפ טשינ טשינ גרָאג רָאד ךיא ןַאק
 - | | | 1 ןייטש .

 0 .םעד וצ טקוה | יא ייקיטע ; עשסיוו יד קעװַאי קערוי טפרַאװ רעטנרעצרעד א

  .םענענייא ןַא !קערוי ! טָאה :ןכָאז םיא טיעוװ סקרַאמ סָאוװ ,טכוז רע ."לַאטיּפַאק,

  רעפטנע ןייק טימ טשינ סעּפע ךיז טלייא סקרואמ רָאנ ?משיינ טָאה רע יצ ,ןקיוו

 - ןוא דעלכעליש עלַא ףיוא עיצקירָארּפ יד רעדנַאנַאפ םגייל רע .,ןינע ! ןקיזָאד יא |
 . ךרוד טלעטשעגוצ טרעוו סָאװ ,ָאפשיוד.רעד ָאד ,אפונ טעברא יד / זיא ָאד :טזײװ
 .טעברוא רעדמערפ ןופ טסערּפענסיוא שרעוו סָאו ,טיּפָארּפ רעד ָאד ןוא ,טעברַא
 - ליפ ױזַא ?רעטַאװקעדַא :סָאד טסייה סָאװ ?טנעלַאװיװקע :סע טסייה סָאװ רעֶבָא
 / ךיז טדניב סע יו ,ןֿפַאכ וצו .ךיז רעוושו זויא/ס זאו ,רעטרעוװ עכבעל רנעטשראפמוא

 .טפור רע בוא ,יירעצונסיוא יד יֹוזא טי יקסַאמע ר רע בוא רָאנ ,ןפייווצ ןשימו סנייא

 זיא'ס :ןליו םעד ןענעקרענָא רָאד ו רע זומ --- ןרָאטַאטַאַאלּפטקע יד טימ ןפמעק וצ

 : | | !ןליװ ןקרַאטש ןייק ןָא ףמַאק ןייק ָאטשינ

 .טהימעגנייא ךיז שליפ רע רעבָא ,המשנ רעד ףיוא רעטכיײפ טרעוװ ןקערויו
 ָאד טשרע .י"ןרישעקסומ ירד, יד וצ ךיז ןעורו צֹּפָא ףיוא רעבירעד ךיז רע טמענ
 - ןוא רעמערָא רעד ...ןוחצנ -- ףמַאק -- ןליװ :עינָאלד רעד ףיֹוא יז ץלַא זיא

 ןטימי ...ןעגנוריסַאּפ ןופ םו געוװ ןקיידחנבק ןפיוא ןאיגַאטרַא'ד .,ןאיגַאטרא'ד רעצלָאטש |
 ?נטעּפשּפָא ןַא דימת ;ּפעקמוד עקישכעמ יר זָאָנ רעד רעביא רע טיג דַאּפש ןגנַאל -
 - רעדעפסיורטש ןטימ רע םנכייצ --- רעשירעגיז א ,רעקידהאצמז ;לעב א ,רעקיד ||

 גנורעדָאפסױרא ןַא ,רענייטש ? רעַאסהעװ | ןפיוא ךיװ טגיינראפ רע ןֶעוװ ,טוה םענופ
 יב : ...ןפיווט םער =

 - רעבָא . ..םעצולּפ ןוא ,ןעמַאלפ ןרעיו א יד ,ןקערוי ייב ןגייא וו ןצנַאלאפ

 ?אנ םעד רע טפיוקראפ דאּפש ןײז !רעיירראווגסיוו א א דָאד זיא --| זאיגאמרא'ד י
 - סָאד קינטנעצָארּפ םעד יװ ,ּפָא םיא ריז טלָאצ טײקשנַאװעג יד ןוא ,ג"בעז 1

 / טקיצנַא קעהוי ןוא ,טסירעיראק/ ַא ןוא עיצקַאער עצרַאװש א
 רע .זַא ,ןליוו ןײז ןעװעפרַאההַאפ טעוװ רע ןַא ,טרָאװ סָאד זיא װ !םי יא ָטימ |

 | !קרעװ עטסנהע ןענעװ? .ָשֵעֹוי
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 לָאז חור רעד -- רעדיװ טמענ ןוא ןַאמויד רע טכַאמרַאּפ רעױדַאֿב טימ
 -" | | -  ..ןעזָאגיּפש -- !ןעמענ םיא

 ..טרעקעגמוא טשינ ריז טָאה ענסנעשטש- . ןכָאװ רעבירא ןענעזוס

 -:גיא עלַא ןופ רעטילימ סָאד ןרָאװשג ןגָאלשעצ ןיוש זיא טייצ ָא:רעד וצ | |
 ?םיֹוא רעשיקַאלוק סווָאנָאשנַא ןוא עניַארקוא ןיא סעדנַאב סָאנכַאמ ןטנעװרעֿפ |

 | ;עג ןיא עיצולָאוװער יד .עגלָאװ רעד ןיפ גערב ןטכער ןפיוא ,תונכש .ןיא דנַאטש -

 -,טכַאלש רעייג א רַאפ תוחוכ קידנע ֿפמַאזנָא ,עשירעגיז ןוא עמקיטופבעצ ַא ןגעל = |

 - :שרַאמ קידנבױטרַאֿפ ַא טימ ןסיורה ןופ טכליהעג זייוונסייצ טָאה ענ סָאד טָא = |

 *!גנויוב רעד ףיוא ןרָאפ ןטסיגוימָאק יד ,עטנַאטנַא ,ריז טיה ,ךיז שיח, :לדיל
 -גָאקינ עיָאז עקניטלא יד טמ?צעגרעביא ךיז טָאה --- רערעײט .ינעטָאג --

 ןעוועג דנַאטשמױא ןיא ןוא ,רעדניק יד ןעײנאב טפרַאדַאב טָאװ עכלעוו ,עגווַא אל

 ;ניא םייב קידנעניוװו ,טַאטשו העוטיינ םעד ףיוא ןבָאה וצ החנשהו םנטסכעה

 - וה ןייק זיא טכַאנײב טשיג ,גָאטיב טשינ -- .טשרמולב ןיטירעמע ןַא יװ טַאנר ועפ

 | | ...לגניי קיאור ,ענשיטעטַאטס אזַא ןעוועג זיא רע ןוא .ָאטש'נ

 - .רעהניק ידעיןנערפי --- ?םיא טקנע דעג ריא ---

 ...טינעגפיוא ךעלזייה רָאּפ ַא ַא ןטלמונַא םיא בָאה'כ !הלאש; ַא ==

 רָאנ טבעל'ס  ןכלעוו ןיא ,קילב ןבירט ןטימו קידנקוק ,דיז טרעלקרַאפ יז ןיא

 וי - .*.הָאנאילוא אווָאװ רעניילק רעד ןוא טרעדנוהרָאי ענעפַאלראפ סָאד לא
 .?טהיפ ַאװָאװ רעקיזָאד רעדז ןיחווז ,רָאלק ףיוא ןסיוו שסָאכ לָאז עמו --- |

 טרעהרעד רעטצנעפ סעסערעש יִנַאּפ רעטניה ךיז טָאה טנװַא ןסיוועג ַא
 יעג .ךיז טָאה ערע י גַאּפ .לביב סָאה םגילעגקעװַא טָאה קעהוי .ןפוייפ גוש ַא
 0 .טשינ טעז יז יװ ןטכַאמ

 ,רעניילק ַאזַא ,רעילמעש רעד ןעמוקעג ריא וצ זיא רעמעפש געט רָאּפ ַא ןיא

 .םיא וצ ךיז טָאה ןענַאװנופ ,ןעמענַאב וצ טשינ זיא'ס זַא ,רעליטש ןוא רעהעטיוֿפ

 | קאפ רעשיטייל ַא - ןיא .ןוז רעקידהּפצוח רעה טָא ,רעצרַאװש רעד טָא ןעמונעג =

 י : !טרָאװ ןסָארעגמוא ןַא יו ,דניק ַא םיױרַא לָאמַא ךיז שּפַאכ עילימ
 י טעג טָאה .ןירעטייל ינַאּפ ערעיט ,ןעמוקעגקירוצ ןיא ענסנעשששי ---

 - וגוב-רעטניה טכָאקעג יז ןבָאה ץלַאז יד .ץלַאז רַאפ ץלַא ...טכַארבעג לעמ ,קעּפש
 ןיוש.:ןּומ- דיא . ..גערב  טייז רעגעי ףיֹוא רעפרעד יד ןיא טפיוקרַאפ ןוא ןַאלסוד
 3 זגיילרעמ; ףיא --- .שירַאנ וצ רעדָא טלַא וצ ,ינַאּפ ערעייש ,טלַא וצ ?דנַאהו ַאזַא רַאפ

 - .פננױ:וג ַא .םוא טשינ לקעז קידייל ןייק טימ ךיז טרעק ענסנעששש ןוא .קיד דנעטש

 .ןינעל שטולוא רומורַאלװ .
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 | ןטסנרעג םוצ ךיא טלָאװ רעידניק עניימ עלַא ןופ ...רע מַאה ,ץרַאה ַא טָאה רע

 הי עי ר | .ןרָאי ערעטלע יד ףיֹוא ןעגנַאגעג םיא וצ

 - טָאה -- ?ן ןרָאי ערעטלע יד ןיא זיב ןעיצפיוא ךיז טעװ ּפָאקציה ַאזַא יצ --
 - ןָאטעג קוק א ,ךיז קידנּפַאכ ,ןוא טײקנגָארטעצ ןיא ןָאטעג גָאז ַא עסערעט ינַאּפ-

 - טרעה !ןטרָאד רער ךיא א סָאװ ,ךיא סיײװ --- :עטשודיחרַאפ א ןשַאמָאט ןַאּפ ףיוא
 | | יה : ...וצ טשינ ךיז

 יד ןעועמַאה טשינ ימנָאקעג םשינ טָאה | .עשיטקַאטמוא וַא ןײז .טנעלפ יז ר

 - רעסעומשטימ ןפיוא שקוקעג טפָא טָאה .ןעקנַארעג יד ןריקסַאמרַאֿפ טשינ ,ןליפעג
 וי טעבכ !ןטרָאד רער ךיא סָאװ ,ךיא סיײו .:שקיד ֹושטנַא ךיז ךיילג ןוא טרעדנווװרַאפ

 | ...וצ טשינ ךיז טרעה ,ךייא |

 :נוא סָאד ק ךנרעהעד ו ,עסערעש ינַאּפ טָאהי םעומש ןקיזָאד ןכָאנ ןכיגניא

 | .רעטצנעפ סָאד טנפעעג ,ןסיורה ,ןופ ןפױפרעש

 - רַאפ סע רעוװ , ,טשינ סיײוװ ,ךיא זַא ,ענסנעשטשי ,תמאב טסניימ וד יצ -- = ה

 רעטניה ןריריּפסנָאק וצ ףיוא דעלדנע ןיוש טרעה ?ררַאפ א רַאפ ָאד ךיז טלעטש |

 נפע ןרבח ךיז טלָאז ריא רענרעג ןיב'כ .בושש ןיא ןײרַא םוק !סעצײלּפ עניימ

 | .עפעמ ךיז ןיא טָאה ריא רעלשנגייא סָאװ ,ןייטשראפ טשינ ןָאק ךיא םנה ,ךעֿפ

 | :טרעדנווועג ךיז ןבָאה עֶלַא .ןענאטשחאפ טשינ סע טָאה רעצייק

 :ענוצ סע ךיז ןבָאה ײז .ןעזָאניּפש טימ טייג עריב ןַאמשעה ,רָאנ עז -- ===
 | | - | !ןבילק

 -" עמ יד הוד לנעמש | רליוו ןטימ םעקטנעוו .םימ ןעגנַאגעג ריז ןענעז ײז ןוא | |

 - לצעלּפ:ירעשיפ? סמַאכַאּפ וצ װָאצבולָאג רחוסו םענעזעוועג- םענופ רעדעס ענעזעו

 ןואי זטלַאטשעג ןטיופ רעלנע ,לגעז א זיא דלַאב ןוא ,עגלָאװ רעד ןופ ?בחַא םייב

 ..?קירב ןטליופעגכהוד םענופו ןרָאפעגּפָא ,עשזָאגָאר א א וצ רילָאק '

 - יא ןטרַאװ ײז - וזָאפוצּפָא םיירג ןיוש ןענעז ערעזדנוא ,טםייוו ןדו --- |

 | יי - ...ןסײרּפָא םתסמו ךיז ?עװ ךיא !טרָאּפסנַארפי ַאה

 | - ?לווימ רעסָאװ וצ !?וטסדער סָאוװ --- = -|
 - .,עגנוגייצרעביא עניימ :טימו ,דָאד טסייװ --

 וד סָאװ וי ,| רער וטסנָאק טייפ יא !ןעגנוגיצרעביא !ורוצ ץלא סָאר זָאל --

 | ,ןשטנעמ ןבָאה ףרַאד דנַאל סָאד לײװ ,ןענעדרָאנײא םושעמוא ךיז טסעוו ,טס?יוו
 . רעד :ןַאּפ ַא זיא רעכעלטיא | וא .עקירעמַא ןופ ןלַאטיּפַאק ןַארַאפ ןענעזיס | וא

 !ןַאּפ ַא --- סָאבעלַאב א ןוא ןאּפ ַא -- רעטסוימ ַא ,ןַאּפ ַא -- - קעלַאשרַאמ

 ?ײז טסביילג וד .קינשטורָאּפ םעד ו ,ןעמַאמ ןיימ ךָאנ שס הער - =
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 ָאּפ רעד .ריד רעדיײא ןעמַאמ ייד | ןבילג זצ רענרעג ךיא ןוב יַאדזַא --
 יאהו ,לווּפ רַאפ-טפמעקעג ךָאד טָאה רע 1ָאי .ענעגייא סָאד ךיוא טגָאז קינששוד

 *!יטוטריװ ַא
 י - ...יטשרַאפ רעבָא --- |

 זיא ןעמעוו ?טַאהעג ַאד רימו ןבַאה סטוג ַא . רַאפ סָאװ !טשינ בו 'ךיא --

 ?ןעמַאמ רעד םעל קיאור ךיז קידנציז , ןײטשרַאֿפ ?לכב וטסנַאק סָאװ ןֹוא ?מוג ָאד
 - םבָאה'כ !טסעּפ יר זיא טָאטש ןיא :ןגָאז ריד ךיא לעװ ,רימ..ייב רעסעב גערפ יד

 / ןיא ײז טנערברַאפ ןעמ ןוא םיתמ יד סױדַא טכַאנײב טרָיּפ עמו --- ןעזעג ןי לא

 י יי י- !גַארװָא יקָאבילג-
 .גנוה ַא זיא'ס ,ונ ?עעד יא העה ו םימ טסעּפ יד זיא ןתוחמ ַא האפ סָאװ ןוא -- ||

 טציא טשרע ,טפמעקעג זיולב טנייה זיב ןבָאה ײז ,ןתַאלה ,עכורזאר ַא ,רעג

 ןפַאשעג טעוו אר סָאװ ,ןעעז וטסעוו ,לסיבַא וצ טרַאװ .ןעיוכ וצ ןבײהנָא ײז ןפעװ |

 !ןרעוװי

  +ַאב ַא ןָא ןוא םַאג זָא :טכערעג זיא עטַאט רעד .ןעעז ךיא ?עװ גייפ א ----

 - טײקמערָא רעד רַאפ רשוי רעײז ךייש סָאװ ןוא .ןסקַאװויוא טשינרַאג טעװ סָאבעל

 טשינייז סע ?עװ ךיא !ןעמענ ?וויט רעד ײז לָאז זיא ,ןטרָאד עעדיא רעד ' וטֲא ןוא |

 :םינונחת ןטעכעג ,טּפַאכעגנָא ןסּקיב יד רַאפ ײז בָאה'כ !ןעקנעש טשינ ,ןסעגרַאפ

 יד שדוח ןצנַאג ַא ּפעטס ןיא בָאה ךיא ,םערָא ןענעז ףימ ,םירבח ,ּפָא טזָאל,
 ;רָאג *!ןדנווו ןיא .רימ ןענעז םנעה יד ,םירבחו ,קוק א טו ,טבָאקעג לאז עקיזָאד !

 :עביו לרעד א ?וטסָאהמעברא רעה ןופ *5ו גַא מו ב , :סרעײז ץלא זה עמ יז ,טשיצ |

 ,ןעזעג עכלעזַא ןיוש ןכָאה רימ ,ונ ?וטסָאה .לאציל םו ּפ ַארַפ, ?ושסַאה שינ |

 . עצנַאג יד ,םעווחעטס יד / ,ןעמונעגוצ ןבָאה א ןשנַאל וקעּפש ,ַאד / ריא טנעז רס ַא

 .פשטָאש עי מ,, :זיֹוה ?םסגנורעסעבח זאפ יא ןָאגאוו ןופ טריפעגקעװַא רָאנ ןוא ץלאז

 .קילג םוצו **! ןענרעפנָא םיא ןעמ טעװ טרָאד -- טכַאקעג ײז ןבָאה --- אאאא קו -

 / ןיא לָאמ טייװצ  ַא ןייג טזומעג בָאה'כ ...חחביו ןכַאמו וצ ! ןבעגעגנייא רימ ריז טָאה

 / טשי נט רָאװ ןייק םעד ןגעוו םענייק בָאה'כ ,סעראדנַאמכעמ יד ןָא .ןיוש ,ןײלא פעטכ

 !ןדער וצ סָאװ ןגעוו ָאטשינ ,ןײג . ,ריד ייילב ,טר ןערעגסיוא|

 נא סעּפע ןעזעג טָאה רעכעלטיא רָאנ ,ךַאז ןייא ףיוא טקוקעג ןבָאה עדייב

 : = םבויילגעג טָאה רענייא- .םנמָאש זיולב -- ע נסנעשיטש ,ןייש זיולב --- קערוי :שרעד

 -תמאב סע טָאה ,רעכיב עטסעב יד ןופ טנוהג ןפיוא ןבעל שיטסילַאיצָאס ַא ןיא
 רעד .לַארענעג ַא ןעוועג זיא עדייז ןייז סָאװ ,טמעשעג .רעײז .ריז ןוא טרעגַאב

 };.  .טַאשנהלעה רעשירעטילומ ַא רַאפ לַאדעמו --- - ורַאולימ ימוטריוצ *
 יי יי .רוּפָאּפ ַא ** =

 .למעצ-רוסַאפ ַא 555
 .רעלקעו ַא *"**
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 ,סקינשטורָאּפ םעד ,סנטַאט םעד ,רעטרעוו םינַאּפ רעד ז ןיא טביוֿפנעג טָאה רעטיײוװצ |

 יר המשנ רעד ןיא ןגָארטעג ןוא טנַאװ רעה ףיוא ?ד2ֿיב רעיצוקעשז םעד ןיא

 יד ןוֿפ רעד ץוה ךָאנ ערעסָאװ ,טסיייוו רעוו --- עדווירקנץלאז ןייז ןופ גנורענירעד

 םכסה ַא וצ ןעמי 'ק ֹוצ ןעוועג רעווש יז זיא'ס .םעטסי ןרעביא ןעלגָאװ | ןופ ןפייצ ||
 | הב א8 }  | | . .ךיז ןשיווצ |

 .טשינ .גאעג ןענעז .עמעט .עקיזָאד י : ןטימעגסיו א .רעטעּפש ןבָאה יז |

 רעצנַאג רעד טימו ףרָאד שירעטַאש ַא ןיא םימוק ףיֹוא ,סעיסוקסיד ןייק קידנריפ

 | .עצישזַאייװס רעד ןיא ךיז ןרָאב רעדָא ,סעדַאדנַאמכעמ החבח רעקידנרע דליפ

 .בולקטרעגריב ןקילָאמַא םעניוא טווָאלעגקעװַא ךיז- ײז ןבָאה לָאמניא רעב א

 .םענופ דניק רַאברעדנוװװ ַא ,,וָאטנַאפָאנעטק- ןענַאטשעג) זיא ענובירט רעד ףיוא | :

 םקוװ ַא טימ ,ּפָאּפ ַא יװ הֶאָק עדנַאלב;לעה רעביוש ַא טימו ,גוימָאק רעקסריבמיס !

 שירעדניק ַא טימ ,ןצפופ ! 2 דועבירַא . ןעוועג ןיוש זיא רע םעה | ,ןקירעינעצ ַא ןופ

 ןקידנרָאצ םימ טרענוד סָאװ ,םיטש ַא ןֹוא רעריּפנָא ןַא ןיפ קילב ַא טימ ,ליומ

 סָאװ ,לַאז ןיא .ןָאפ עטיור ַא יװ ,ןומח ןרעביא ןגָארטעג ךיז טָאה רעכלעוו ,תמא/

 ענעסקָאװרעד ךיוא טּפו טשעגנַײרַא ךיז ןבָאה ,טנגי םימ טפָארּפעגנָא ןעוועג זיא =
 ןָאפ קוק א , יקצעיװָאטישזדז רעינישזניא רעד וליּפַא ןעמוקעג זיא'ס .ןשטנעמ -

 .ןבַאנפייא .יד ןגעוו טדערעג טָאה וָאטנַאפענעפק ןוא ..."םורשסנָאמ ןקיזָאד ןפיוא
 .תוברֹוח ןיא ןייא ךיז טרעגלַאװ טלעװ עטלַא יד עוו ,טיצ רעד ןיא םנגוי רעד ןֹופיי

 ;קירוצ טגָאזעג ענסנעשטשי טַאהו --- ןייא ץעגרע ךיז יז טרעגלַאװ רשפוא --- = |

 55נ3 ןוא .שרעדנַא זיא . ,ןליוּפ ןיא ,זרנוא יב .זדנוא ייב טשינ רעכָא --- םנעװ

 | : .ןעגנו ?מַאזרַאפ עכלעזַא ףיוא םימ טשינ רעמ רימ םענ |

 ;מענ זיא --| ןיײגוצרעד ונַאנַאמו ךיז טנעָאג ןעוועג זיא סע ןעוו ןענעז ײז ביֹוא

 ןעלביראפ עקיטיײזנגעק יד טעווע דָאלעגסיוא ײז ןבָאה ימ טימ .טגֹוװַא םענעי ךעל -

 טשינ םעד' ןְגעוװ רעמ לָאמנייק ,קידנגַאזוצ -- ז ריישרַאפ ןענעז יז סָאװרַאפ ---

 ןעגנַאגעצ ריז זיא'ס .טרערעג טשינ םעד ןגעװ רעמ רעלקחיוו ןבָאה יז .ןרער וצ

 -:םשמש .עיצַאירטַאּפער יד ןבײהנָא יז טעװ שדוח ןקידנעמוק  םעד זַא גנַאלק 4 י

 סָאשוענא ידכ ;ץלַאז רָאנ ּפע טסו ןיא ןבילקעגסיוא לָאמַארעדיװ ךיז טָאה ענס

 וי | | .דנַאלמײה ןיא געוו | גנַאל | םיוא/זייּפש

 .ידחמימח ץלַא לָאמַאסָאװ ;עקי דחמימח ,סערַאמכ ןָא געט  רעבירַא ןענעז סע

 םוקמ ארַאק רבדמ 'רעד ןוא ,זָא לירּפא ןופ ןלאפעג) טשינ זיא ןגער ןּפָארש ןייק .ערעק

 ןבָאה רעטעלכ יד .טניֹוװ םענעקורט ןסייה ימי עגכָאװ רעד ףיוא טמעטַאעג טַאה |

 רעד ףווא ןרָאנװעג .טלעגראפ זיא ץלאה ןוא ,םעקששורטס ןיא םיײר דעגפי ונוצ די ז |

 : יי יע א א .דרע רעטצַאלּפעג .

 -- ןעזעג טשינ .טלעוו יד / ךָאנ טַאה אזא םָאװ ,עכעס ָאּפ א א ןַא טמוק'ס ---

 !רעגניה א ןייז ' םעוו !ס == - טםעימשעג ןעמ טָאה

 ריז
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 :י

 - .טגנערדעגפיונוצ ףיז ןבָאה עכלעוו ,עינרעבוג רעצנַאג רעד ןופי ןקַאילָאּפ | יד

 -. ?סױרַא ןטימ טלייאעגוצ ןבָאה -- ןרישרַאמסױהַא םוצ קסריבמיס ןיא םענייניא
 .רָאפ

 לַאוקָאװ םייב ןענַאפשעג זיא גוצ רעד .ןעוועג טשינ ץלַא ךָאנ זיא ענסנעשטש
 - :וװ עּפורג ַא טימ וָאשטַאקט ןעמוקעג זיא גָאט ןטייװצ) ףוס םוצ .תעכ:תעמ  ײווצ
 .ןענעגעזעג וצ- סקרַאמ ?רַאק ןופ ןעמָאנ ןפיוא ענומָאק רעד ןֹופ סעקינַאװַאכ.

 / ;ַֿאה ַא ןיא זַא ,טנָאזעג טָאה טנַאדנעמָאק רעד .םָאדטע יד ןשיליוּפ ןטימ ךיז
 טקוקעגסיוא ןרעטלע יד ןבָאה טנעמָאמ םעד זיב .ןעמ טרָאפ םורַא העש רעב
 - ןגָארטסױרַא יז זיווג טימ טזומעג ײז ןבָאה טצויא ,סױרַא ןָאגַאװ ןופ ןענסנעשטש

 .ןוז םענָא ןרָאפּפָא טנָאקעג טשיינ רָאד ןבָאה ײז .ןַארעּפ ןפיוא -

 יוזא רעד ףיוא ןעגסענשטשי ןגעוו טיפ סָאד ןסילשּפָא רימ ןזומ :טימהעד |
 יי .גנוקישרַאּפ רענעפורעג

 - == רַארב ןשיכיטס םעדי ןופ| געמ יד ןיא ,רעטייוו ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ 1

 :נירדסױרַא סשמיטשַאב םֹוׁש ןייק טשינ ןענָאק רימ . ןגיושרַאפ ענסנעשטש טָאה

 .ייס  ;עיסימָאק רעד ןיא ייס ,ןסעומש יד ןופ טשינ ,עיפַארגָאיב ןייז ןופ טשינ ןעג

 שטנעמ ַא סָאװ ,ןײװ רעשמ ריז ,תמא ןא סָאװ ,ןענָאק רימ .דעלנעזרעּפ

 -ןוא ,עינָאלָאק עצנַאג יד ןוא םייהרעדניק יד סעװעדָאלעגּפױא ךיז טָאה'ס

 אש

 .םילוצ ןעװ ,טויקכעלשמנעמ| יד ןרילרַאפ םוצ זיב קי רעגנוה זיא רע ןעוו ,טלימ
 רעביא עקירעגנוה עכלעזַא ךיוא רעשנזיוש םימ סיױרַא רע טלנָאוװ טיורב ןקָארב ַא
 ןופ םירבק יד טימ  געװ םעד קידנענעכײצּפָא ,ליוק ףיוא םטנערבראֿפ א ,דנַאל א
  ןופרעד זדנוא טעוו תמוא .רעמי ?דעלטננייא סָאװ בילוצ רעבָא ....עטסשנעָאנ וד

 .ןביײרשוצנָא ןייש יבא ,םע : .ביפוצ | טשונ רָאד ןביירש רימ ןוא ןעמוקוצ .טשינ |
 ָו

 -ייוװצ .ןפירא ןרָאפעגרעבירַא רימ, ןצנַעז -- רוצוקב ענסנעשטש טביירש |
 -רֶא רטד .ןענַאוװנופ .,שזשינָארָאוװ .זיב סופוצ ןעגנַאגעג ןוא עגלָאװ גערב ןט

 -. --- ססריבמיס ןיִא ןברָאמשעג זיא עבלטוו ,עמַאמ יד ןטלַאהַאב ןכָאנ י

 7 -לָאּב ןיא .עווַאטלָאּפ ןייק טלעטשצנוצ .ורנוא טָאה טעטימָאק-ספליה רעקיט = !
 .ץיצלצה ןברַאטשצנ זיא טיוַאט

 ער עשיליופ טרָאּפסנַארט רעטצעל רעד זיא 1028 רעבמעצעד ן7 םעד

 - גַאװ יד ןופ םענייא ןיא ,ענשטערָאלָאמ זיק עװַאט?ָאּפ ןופ ןעמוקעגנָא ןטנַאירטַאּפ

 -גבַאק ןֹוא ןשוילַאװ ,ןעקנָארעװ ,ןטַאש ןטימ ענסנעשטש ןענופעג ךיז טָאה סענָא
 .ןיפ דליב סָאד רעלנײװעג יװ ןעגנָאהעג זיא עשטירּפ סנטלא ןרעביא .ןעג

 .עיצוקעשז |
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 {יא ,ןרָאפעג זיא'מ ןמזמלב - :ביילג יא הס עקיטייזנגעק | זא תודחא ןעוועג)
 ?נָאק יד | ןגעוו טסינישַאמ ןרַאפ ךיז טגיילעגםיונוצ ס נייצלא ןבָאה עלַא .טייה

 - טאהעג בי ,טזיולעג סגייצלא עּלַא ריז ןְבָאה ײז ָאלַאש ע םענופ ןרעלָארט/
 : :טֿליּפשעגוצ יז ןבָאה .גוצ םענופ רעדער ו'ד ןֹוא = ןֿױּפ עקיצנייאנואנייא םָאד

 א | י .טוולדנאֿפ עקיצרַאה;עקיצרַאה |

 -טשינ ןיא'מ זא ,ןזיוועגסיוהא דיז ג טָאה .ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןענעז ײז ןעוו רָאנ == |
 טָא יוװ ,עכלעוַ רעלדנע ןוא --- ערעגרע ןארַאפ ,ןקַאילָאּפ ערעסעב ןַארַאפ .ךיילג
 י ' | .ענ ןעטעבעגנייא -- .עילימאפ ר רעד טימ ר רעילסעט רעד

 , ךורב ןטימ ןּוא ז ןײֿפ ערעײז טימ ןעמעש וצ ךיז ןבױהעגנָא םעצוּפ ןבָאה ייז ===
 - ףיוא ןוִא ןיידא דָאב ןיא ןעגנאגעג קידהענכה ןענעז .סעכאל עמערָא יד םימ ןוא
 | איב ןיא עקּפוז עשיפעטימָאק א ןסעגעג ןבָאה ,ענשטערָאלָאמ ןיא סעיצאלוקַאניא

 ןראפ עציטש ןגירק וצ ייד רעד .ןוא ןענַאטששגּפָא| זייוונעהעש ןענעז ,קָאטסיל !
 יב ראה ..עשרַאװ ןיא "ךוד יטנעיווש,

 / ןגיוא יד ןיא טסיירד ןָאט קוק א טנָאקעג טשיג ןיוש ײז ןבָאה עיצוקעשז ןיִא == =
 | געשטשי מל ןייא טּפַאכעג טָאה עטַאט-רעד .לטיה ! ןטיור ַא ןיא ןששנעמ א ןיפ

 טנעה יד רַאפ ןענכַאק ןוא ןשוי?ַאװ ןעמונענ טָאה עקנַארעװ ,ןטײװצ ַא -- ענס
 | טקוקעג טָאה יי עא ,ט ב ַא מ5 יד ןעגנַאגעגײבהַאפ חקיתשב ױזַא ןענעז ןוא
 -.סעציילּפ יד טימ טיירהעגסיוא יז ךעלדנע ןוא טלַאהריפי ןעמוטשי טימ ײז ףיוא

 . ,רעטעמָאליק טכא ןא טהיפעגרעטנואי ײז וטָאה/ סָאבעלַאבהרָאד א רענייא

 ./ ֿפקיטש יא ןבילבעגרעביא דָאנ יז זיא'סי .קנעֿכישּפ ןייק טעווערעקראפ דָאנרעד

 י :עװש ןֹוא עסיורג) ןעוועג ןענעז םעקי מולק יד .עינרעטס א ךרוד ?גנעטש א טםימ געװ

 -. י | .ןענַאשעגוצ טפָא ןענעז ײז -- ער

 0 .,סיווחאפ א .רעטנוא ןבילבעגניימש םעצולּפ עטַאפי רעד זיא לנרעכ א ףיוא

 :טעשטעבעגסיוהא ,ֿפָארא טנַאה רעד טיפ קידגזײװנָא ,ןוא םיױבנרַאב ןטעד |

 ...ייוו וו יד ==



 , .ףיז טָאה ןעוועג דנַאטשמיא טשינ רע ןיא לסיײװ ןעמָאנ םעד ןגָאזסױהַא = |
 - 0 - .טגײװעג ןוא קימולק ןפיוא טצעזעגרעהזנַא

 םעממכ רָאי ןעצ מנוָא ןרעי דָאד רע טָאה ףיורעד לייוו ,טניײװעג טָאה רע . -

 - ןפיוא ןָאט וצ קיק ַא טיוט ןרַאפ שטָאכ ,ןרעשַאב םיא לָאז טָאג זַא ,ןָאפעג חליפת = -

 -  ןעגַאטשעג טא'ס וו ,םיױבנרַאב םעד ןוא דהע רעקיזָאד רעד ףיוא ,ךייש ןקיזָאד

 םָאװ ,עצינטָאלק ַא ,יורפ עקיכָאנק ַא רעדניק ןריובעג םיא טָאה'ס ווו ,בוטש ןייז -

 ,נופ םיאיזיא עכלעוו ןו ,"עוװעי ענעקורפ יד ןּפורעג יז ןעמי טָאה ףרַאד ןיא ||

 בילו ַצ טערָאמרַאפ ךיז = טָאה ,ןשמנעמו עלַא ןופ ןעוועג רעט געעג ןנעװטסעד |

 .ךיימ ןשיסור םייב רעמניווצ ןשיליוּפ ןפיוא ןבילבעגרעביא ןוא/ ,םיא

 :עצ ךיז ןטַאט ןפיוא קידנקוק ןבָאה ,ענכַאק ןוא שילַאװ ,עשסנניי עמַאס יד
 - ןוא ,ןעמערב יד טשיװעגּפָא ?כיט גערב ַא טימ טָאה עקנָארעוװ ,לוק א ףיוא םגייוו
 / ןוא ןסָאל פ יד ףיוא קילב םענעקורש ַא טימ ךיז רַאפ טקוקעג טָאה ענסנעשטש

 - סָאר טסייה יװ רעבָא ,עגלָאװ רעד ייב טדערעג ןעמ טָאה יװַא-- סע גָא ט ַאז

 - .:עשלעפעג זיא דליב רעײז ןַא ,עינָאלד רעד ףיוא יװ ןעזעג ןֹוא -- ?שיליוּפ ףיוא -
 ,רעקצָאלּפ ןייק טשינ ןעוועג טשינ ָאד זיא'ס :טלדניװששגּפָא טָאה רעלָאמ רעד .טעוו
 - ,,דנַאר:למיה ןזימ סעינַאלב עקידתובחה זיולב ,םוטקילייה רעקװַאלצַאלװ ןייק טשינ ;

 - ױזַא טשינ ךיוא ןוא יולב טשינרָאג זיא לסַײװ יד ןוא ,סעברעװ ןופ םעלעמָאּפ ןוא |
 | = .?ערענעלק איז זיא סָאװ ראפ :םקנערקעג קרַאטש טָאה סָאד ןוא ?סיורג

 - ןוא -- .טצפיזעגּפָא עטַאמ רעד טָאה -- ןרָאפ וצ ןעמוקעג רימעװ ,ונ ---=|
 - י - ...ןבעג טעװ טָאג יװ ,רעדניצַאמ = |

 עשזעמ רעפיט א טימ  רעדנאנאפ ןלײט עכלעוו ,ןדלאפ ענורג ייווצ; ןשיווצ
 ףיוא רעדעס ןופי שינעטכידעג א ןיא  ,דרע רעקצָאלּפ ןוא רענישזבָאד יד =

 2נומכיילכרוד ,ןבָאה ןפיוה עשירעיוּפ .עיצוקעשוז ןטָאשעצ דיז טָאה -- םיעוּפיש

 .,רייה רעד ןיא טרעטעלקענפיורא ,םייל ןטסײװעג רעדָא ץלָאה ןטלַא םימ יז קיד י

 .?נָאלּפראפ ,ןעוועג דנאמשמיא טשינ ײז ןענעז ראי ןופ ךיז ןעמוקאבסיורא רעבָצ 2

 ןשכָאלפעגֿפו גֹוצ ןגעלעג ןענעז סָאװ - ,רעלפיו פפסעזָאל טימ ןטנֹוא ןופ עפרעט

 - רעד ןיא עיסולימ ?ביימ סָאד ז טכַאמ, ,ןששיװָאנָאילק םיו יו ,ווװ ,טרָא םעד סיוגנעפ
 | | | | - ."עיסויס לסײװ

 - רעדָא ,עשיװַאזַאמ | ןופ ,עװַאױק ןופ / לשניוו א טריצַאּפשעג טָאה ךייה רעה ןיאי

 - קילבסיוא ןַא שימ ,תורוש:רעטניוװצ ןופ  רחפ' א ןיא ,קידתובחר ןוא .,ןישזבַאד

 א יװ טלפָאנעצ טרָא םעד| ףיוא זיא {.רעכלעוו ,ראילשנ ;לסײװ ןקידנרעמיש ןפייא

 -.ןסוגנװא:ןײמ ןוא ןכַאלפרעַאװ א א
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 | רעכעלקעש ןיא ךיז ןב בָאה עקיד זעבעל יד .עטיופ יד ןגעלעג | ןענעז. -+ *ץרָאוװזַאד

 .גָאבָא ןבעל ערָאבַא ! ַא ,עטַאכ ַא רעביא עטַאכ ַא .ןטנוא ןופ טקיטשעג טּפַאשגנע
 = א וצ סעקטעב ןופ---ןפיוה) רעטגנערדעגפיוגוצ צ ןוא רענעפהָאװעגנָא ןא יוװ ,ער וה

 ראפ.,טניוװ ןראפ ןקַארשעג ריז ןבָאה ןשטנעמילָא יד יצ ...ךעלמעװשײקָאינּפ עכ
 / יז סָאװרהַאפ ,טס וווַאב רטשינו זיא'ס .טסוװַאבמוא זיא --- םיור ןרַאפ יצ ןוז רעד =

 .,רעטייוו טשינ ,שזַאפנעמוצ ןזיב שזַא לָאט = זז רעײז רַאפ ןטלַאהעג דיז ןבָאה)

 .םָאװרַאפ .סיטלָאס םעד ןוא .עינַאבעלּפ ר ד ,עמשטערק רעד ןופ ןטסטנעָאנמוצ |

 - +רָאי ןופ ןצכעליופ יילרעלא ןוא ,שיג רעש וא טייקנּפמודראפ טצעשעג יז ןבָאה
 - טשינ ןָאק עמ רעכלעוו ןופ ,הּפחח ַא רַאפ ןטלַאהעג- יז ןבָאה טיונ יד .רעטרעדנוח } |

 א ןגָארטעגכיױרא ןעמ טָאה יייקישנוז ןסייוו, - םוא .טעבראו ךרוד ןרעוו זיו = |

 ,עיסולאמ רעד ןיא  ןעקנורשרעה יז ןוא עיצו וקעשיז ןופ טלַאטשעג;טױט ענעיורטש

 = גָאט היא גָאט ןופ טצהיװַאב ,טמעטַאבמוא ןײװ טשינ לָאז'ס ידכ ,ןבעל סָאד ןֹוא
 ר .םע דווירק עשינבש בילוצ ןעיירעגירק טימ

 + טליומעצ טָאה'םי .םקימָארמש רעײז א ןוא סלָאמשי א ןעװעג זיא .לביײמ סָאד

 ?עג רעשייוו דָאנ ץלַא ןוא ןעייווצ; ףיוא רעשרעדנוהרָאי ןופ ךשמ ןוא גרַאב םעד|
 .רעטנוא ,םעברעוו יד רעטנוא לָאֹט ןפיט םעד ןיא םָארפש ןפרַאש ַא טימ ןבָארג |

 א

 י

 8 טפווקעגסיוא ךיזי ןבָאה סעדײז ערעײז פייוו ,"עטכאילש וי דע ןפורעג

 םעד הוא ןעמיילש עטעפ יד ןגיילוצּפָא ידכ ,גנוצפעל עמאס רעד זיב/ ,סעכֿפָא יד

 .גערב יןשישכַאילש ןע 4

 וי עבלעוו ,םיטַאבעלַאב ערעשידיג וננ יד | שניוועג ןבָאה גערב ןקיזָאר ןפיוא

 .?חאולָאֿפ ןצנאג יא קידנעמענּפָא .דנַאפשפױא ןשיצירּפ ןראפ ךָאנ טפַאשטכענק
 :ענרעביא ריז יז ןבָאה ה ,ןלײטוצרעדנַאנַאפ  ףיוא - םינמוזמו עקידתופתושב רַאּפ

 ןעמונעגנָא .רעציזַאבטוג םענופ דסוח ןטימ |  וא ,ןעמיילש עקיזָאד יד ףיוא ןגָארט

 קַאיװוב טשינ ןוא ןָאװישק משיג ,ערבעשז טשינ :ןעמענ:עילימאפ ערעלעדײא
 ...שטיוועקוב ,יקציווישק ,יקסווָארבעשז רָאג

 -ענעי וצ ןעגצַאעג וא סעקסאיּפ יד ףיוא ןבילבראפ ןעגנעז ערעמערָא יד ןוא
 ארי ! טָאהו טָאג --- טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סָאר .ענזישטשנַאּפ ןמעברַאוצּפָא
 - עכעלטע ענעי ןֹופ תונורכז יד דעבָא -- .טײרּפַאב טָאה רַאצ רעשייסור רעד ,פקיליװ
 - ,ןבױהעגּפױרַא ךיז ןבָאה ,רעױּפ ַא רעביא ץירּפ) ַא ןעוועג זיא רעיוּפ ַא ןעו ,רָאי
 + טָאה'ס ןוא מרעביפעג טימהערו מָאה עיצוקעשז ;ןעגנופמעדסיו וא .עקידנטפיג יו

 - יר ןוא ,סעמַאכ "םירעיוּפ,, יד ןפורעג) טָאה *עמכַאילש יד, .טציירעצ קרַאטש-

 | םער רעבירׁאש ריז ןעמי טָאה יוזא ןוא ,"ןשַאדוי , -- "עט כאילש יד, "םירעיוּפ,

 .ֿפ ריזעג לו א .ףיוא לםײש

 : ןעוצ חורא טלומעצ קע ןפשרעטגיח םיב ווא סָאװ ,ןגָאװ ןרעטנוא גנָארד רעד *

 אט לע לע טד | א  ןכעלטסירק- ןסיורג ןופ גָאט רעּמפנֹופ .רעד א
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 ,ףלעווצ עיצוקעשז ןיא ןעוועג ןענעז ןפיוה עשיקאפוק רעדָא ""עשישכאופש ,

 - סעקבָארַאּפ ןופ -- "עשידַאשזד, ליפוזַא ןוא האמ עבלַאה ַא -- "עשיּפָאלכ,
 .?ענקעװא עטסניימ יד ןענעז עקיזָאד יד ןופ .דרע ןָא ןשטנעמ ,סעקינּפולַאכ ןוא

 .עלַא ןבָאה רעטניווצ ַא .רעטניווצ ןפיוא ; ןוא ןסקַאז ןייק ,טָאטש ןיא ןעגנַאג

 טהעקעג טָאה דלאוו רעד רעבָא ,ץַאלּפײעשַאּפ; ַא ךיוא ----וקידתופתושב א טַאהעג

 - "ער סנטסכעה זיא יסעּפָאלכ , יד ןוא "סעדַאשיזח,, יד -- ?עטכַאילש , רעד וצ

 ' - .ךָאמ ןוא טסָארכ ןביילק וצ ןעוועג טביול
 2 .רעיצוקעשז יד טימ ןגָאלשעג ענסנעשטש ךיז טָאה ךָאמ ןקיזָאד ןרַאפ =

 :עגמוא ,תמא ןא סָאװ ,ךיז טָאה רֶע .שרעקיובעגנָא קרַאטשי וליפא םענייא ,ךעל
 ןפָאלעגכָאנ ןיוש םיא זיא'ס רעבָא ,קאז ןלופ א קידנעגיװשזד ,דלאוו ןופ שרעק

 | *!קיױװעשלָאב , :שינעמענוצ יײנ א
 רעגָאװש ר רעד .גערב "ןשיטכאילש,, ןפיוא רעגָאװש םייב טניוװועג ןבָאה יז ||

 / ןפיוא ךַאד א טימו ,עסיורג א ,בוטש עיינ א טלעטשעגפיוא טַאהעג סָאװ;רָאנ טָאה
 - ךיז ןבָאה ײז .ןטייז עדייב ןופ טקַאהעגּפָא ,ץימ ַא יװ ,ןכיוה א ,רעגייטש ןשישטייד |

 ,ןםעגעג ײז טָאה רעגָאװש רעד סָאװ ,רעטערב| ןופ .םעדיוב ןפיוא טהיטרַאוװקעגניא |
 ןטימ טעברַאעג טָאה ענסנעשטש  .ךעלּפערט ןוא רעלטנעוו טכַאמעג יז ןבָאה

 טּפָאטשראפ ,עקראילסעט רעד טימ טערָאּפוא ךיז ןבָאה ײז זיב ,גָאט יירד ןטַאט

 ןפרָאװדאפו ביטש עצנַאג סָאד ןבָאה ײז ןכלעוװ ךָאנ ,רָאמ טימ סעע ;רַאּפש עלאי

 פיו וא ,יורטש פימ קעז שּפוטשעגנָא טָאה עקנָארעװ .סענישטָארט ןוא םייל טימ
 : םעדיוג / ןפיוא זיא'ס  ןוא --- ןצכערעשסיוא ,לסקיפיצורק א ,דליב סָאד ןעגנָאהעג |
 | .ןדילרעד וצ ןרָאװעג ||

 עג גָאז א רעגַאװש רעד טָאה -- ןטסנרע ןיא טשינ ,השעמ א טסעז ==
 ןיק טשינ טָאה רייא מו ;לב --- .םייקשיטאבעלַאב רעײז קידנטכַארטאב .ןָאט

 | - .רעגייטש ןכעלטסירק ןפיוא ...ָארַאטָא ןיז לָאז ,םננייא

 - סָאה -- * "לומרָאמ , ַא .דייר דייש סָאװ ,רעכעלנעווַאבמוא ןַא ןעוועג זיא רע |
 :געוו יװ ,ןעקנַאדעג יד טעגיוושזדעג טָאה רע .עיצוקעשז ןיא םיא ףיוא טנָאזעג ןעמ |

 | .סָאװ ,ןפיוה א סעּפע וצ רעלרימרעדמוא ןגָארטעג ,קידנעגיװשזד ,רָאנ ,רענייטשר

 .+הלעמיו וק א יװ ,ןּפיל יד טימ טכַאמענ דימת ןוא ,טסוװַאב) זיולב ןיילא םיא זיא

 | | - | .טהרג
 : ;זָאפעגניירא יז טָאה רעגָאװש רעד סָאװראפ ,טסוװעג טָאה ר רעילסעט רעד

 "ןענעז סָאד .ןהרנ:הלעמהעביא טשינ ןָאק רעבַא ,טהרג:הלעמ רע םָאוו ןוא ךיז וצ.|

 / ןעקנַארעג יד ןיא ןֹוא טעברַאַאב שנייה זיב טָאה רע עכלעוו ,סענרַאמ ייווצ ענעי

 - ,יורמ א ןופ זײרּפ רעד ראפ סעגרָאמ 18 ענעגייא יד טימ ןטּפָאהַאב גנַאלנופ ןיוש

: 
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 .:ענסיוא ןיא סָאװ ,עילימאפ רעד ראפ "עקילײהז עכַא, ןופ גָאט ןיא .הֿפופת:רע
 | יי .דנַאברַאפנטַאר ןיא ןברָאטש

 ןייז רעגָאװש םייב ןעמענחעביא - רעלעגש סָאװ טלָאװעג טָאה רעטלא רעד
 ןענינערָאפ א טַאהעג ץלא טָאה רע ןוא ,ןעמוקעג זיא גנילירפ .רעד רעבָא ,טנ ןורג

 |  ןעגנַאגעג זיא ענסנעשטש .ןכירקוצשיױרַא טשינרָאג .זיא'ס רעכלעוו ןופ

 אפ ןטכָאלפעג רעלגניי עכעלטע טימ ןעמאזוצ טָאה רע ווו ,רעטכעלפ:?בעמ א

 ךיז טקיש יװ .עשרַאװ ןייק ןעמונרַאפ רעטעּפש טָאה רעפמַאד רעד עבלעוו ; ,ןֿפעמ

 "טפעג ןייק טשינ ,בוטש .ןײק ָאטשינ ויא'ס זַא ,טפַאששהיװ ַא א ןגעוו ןטמַארט וצ ַאר
 | פגויצעג םוש ןייק טשינ ןוא

 .:עטַאװעמת טשרמו נוכ ןָאמענ גערפ א טָאה רעגָאװש רעד

 2 ?ןרעקא ןיילא רעטציא יט'ס -- |
 טייזראפ ,טרעקַאעג | טָאה רעגָאװשי ! רעד .ןעוועג יוװ ,ןבילבעג זיא ,ךעלריטַאנ

 .ויב .טניווועג ךָאד ןבָאה ײז ֿלײװ , יז םימ קידנלייט טשינ ךיזו ,ןעמונעגּפָארא ןוא =

 ?עג עשזירג א רעקרַאטש יז טָאה טיונ יד ןעוו ,לָאמקײט ןוא ,ונ ;טסיזמוא םיא = }
 | | | .סעילּפָאשרַאק רערָא לעמ לסיבַא ןבענעג רע טָאה ,

 רע ,ןטַאט םעד טהערעגוצ לָאמנײא טשינ ןבָאה עקנָארעװ ןוא ענסנעשטש

 .ןיא סע יװ דהע רעד חוכמ םיא טימ ריז ןוא רעטעפ םעד ןלעטשננעק ריז לָאז -
  ןעמ ןָאק ?ביטשײםעדיוב ןרַאפ ןוא ,קיּפַאנס } שירה ןדעי ףיוא ןייז לָאז , ןכוילגמיוא

 רעבָא . ..ןכַאמסיוא רעסֶעב; יז טעו 'םי האיוזא --- ןלָאצַאב סעטָאלז רַאּפ יד םיא |

 סָאװ ,ןָאפ וצ טכַארט ַא קערש ַא'ס .םעציילּפ יד ןביוהעג זיוֿפב טָאה רעטּלַא רעד

 וָאק רע ,ליומ ןלופ ןטימ סָאבעלַאב א זיא רע ...ןעמוקעגסיורא טגָאװ ןוֿפרעד !
 ןלעװ ןיהוװ .ןביירטסיוהא גנוניוװ רעד ןופ ןוא ןרָאצ ןיא ןיירא ךָאנ םעוװ רע .ץלַא

 . :וור רעד .רעטעּפש ףיוא ןגײלוצּפָא עדווירק ענעגייא יד רעוועראכ ןיוש ?ןײג ײז

 ןרעביא ןגירשעגחעבירא תמא זא טָאה יקסוװָארבעשז ,ןביו א ןופ דימת זיא רעכ
 | | - :ןערבעשז וצ לכיױט

 -י !סַאכ א וטסיב ,רַאשזד ַא ןא רעבָא ,רימ ןופ רעגו קי עקַאט וטסיב רשפא == |

 תמא רעקיזָאר רעד יםֹומעמוא ןופ ןגירשעגסיורא טָאָה תמא רעקיזָאד רעד ||
 2 יי .םיונ יד רעריײא רעקרַאטש טקירדעג טָאה

 טשינ טרָאד זיא יז רעכָא ,גני קישראפ רעד ףיוא ךיוא ןפילעג ײז ןבָאה טיונ
 2עהינרעד םער בילוצ טשינ יז טָאה ךענייק ,עיצוקעשז ןיא יװ ,ןורסח ןייק ןעוועג

 םער ,רעטענרַא ןופ רעדָא םירעױּפ יד ןופ ןעוועג זיא'ס רעװ ,טרעקרַאפ .טקיר = |
 : ?עגסיוא| ךיילג טלָאוװ ,ליפשייב םוצ ,קערוי .ןרעסעב ַא רַאפ| ןטלַאהעג ןעמ' טָאה

 - ץזיװעגסױרַא ןענסנעשטש ןבָאה ןסֹור יד ןוא !סענסנעשטש ףיוא ןדייז ןייז טשיופ
 טרָאד ,ע בדרז ַאר . ַא ןעװעג זיא טרָאר רעבָא .ענעגייא יד רעדייא ץרַאה רעמ

 | | ...ןעמוקעגמוא עיצקעה ןוא עמַאמ יד ןענעז |
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 - עעג טָאה -- טכעלש טליפעג ענסנעשטש ךיז טָאה דנַאֿפ ןדמערפ .םענעי ןיא -
 - ,ענענייא יד וצ ןעמיקעג זיא רע ןעװ ןוא .םענעגייא םעד ,ם םעניײז ןנעװ טכַארט

 !קיװעשלָאב :םיא טפור עמי ןוא ,רעטנלע ןיימ- דָאנ רע א |

 םעד --  ,ןעוועטנוב טשינ ךיז ןָאק עמ .,ןוז ,עיװעשלָאב טשינ זויא ָאדװ-- |

 ןיא .טײקיטנעהּפָא טכַארבעג ,זײװנּפָארּפ ךיז קידנעײז .,ןבָאה רעטָּנעװ םנּפַאמ =
 .ִצ ,ףליה סטָאג טיִמ ,רימ ןלעװ ע עקנילָאװוַאפ --- .עקידהענכה- ,המכח .עשינקז
 יי ||  רפײצ רעד שימ ןײגרעד סעּפע

 ;טלעטשענּפָא סיעבהל ףיוא יוװ עיצוקעשז יא ךיז טָאה טייצ יד רעבָא;-

 דימת זיא סָאװײסעּפע .,גנוגעװַאב ןעװעג תוחּפה:לכ? זיא קסריכמיסי ןיא =

 - עטס ןיא ןעגנַאגעג ןעמ זיא לאפ ןטצעל ןיא ,תובחה ןעוועג זיא'ס ,ןעמוקעגרָאפ

 - ,ספרַאש א רעבָא ,ןבעלי רענַאמ יא ןעוועג זיא'ס .ןלַאװק עמעראוו יד ןופ ץלַאז רָאנ

 .טקעדַאב ,רעסַאװ קידנעיטש .ַא .רָאפ טשינרָאג טייג ָאד ןוא .סקימָארטשי ַא

 ןוא .ןעקַאוװק .ס סעבַאשז ,קירעפעלש דיז ןעלקַאש | עמופברעמופ ,סנירגלמיש סימ !

 טסטכעלפ ,טנַאו רעד ףיוא טנעלעגנָא טסציז .ןָאטוצניהַא דיז וו ָאטשינ זיא'ס

 | רַאפ ןירג ןעלדניווש וצ ןָא ריד טבייה/ס' זיב ,טנֹווַא ןיא זיב ירפרעדניא ןופ רעלטיר .

 יי / ...טלקיווראפ דעקקערש זיא ץלא סָאד יװ ,רָא --- ןגיוא יד

 . ,ערהףיע ןא ןבעגעגּפָא ןענסנעשטש קימנעק טָאה דנאלרעטַאפ עביל ם סָאד

 טָארט ןעגנַאנעג זיא רע .ןַאמטעה םענוֿפ ןבילבראפ טשינרָאנ םיא זיא'ס ןרָאו

 / יו עק די ז ןביוהעגנָא ןיוש אה ןוא .גנונעפָאה ןָא ,ןעקנאדעג ןָא ,מָאריפ ייב

 : | | | .עטַאט רעד
 ןציז זזײװנפײצ טנע על. .ןוא א ,קעֿכירב ,לטניה א .םעּפע ןעמָאנעגוצ ךיז טָאה רע

 עלעדרָאמי עיירטעג עמעראוו סָאד טָאה .לםײװ םייב ןטכאע אפ יד ןיוא םעד םימ |

 :ניה ּפָארא עילָאװַאּפ ךיז שזָאל ןוז יד יװ ,ןיז זָא קידנקוק ,ינק יד ףיוא ןטלאהעג :

 :ע2 א ןיא רעבָא .י דווא קעוװַאלצָאלװ ןייק ,ךייש םעניפו ןזיירק עטיירב יד רעש

 ?ראפ ןוא טָאר וד א ףיֹוא ןקע עֿפירב ןדנובעגוצ רעגָאװש רעד טָאה םורַא טייצ .רעסיוו

 | | .רעֶזייב ןיק ןײז טשינ טעוװ רע ! ןרָאװ ,ןפעקנ} וצ טרעוו |
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 . ףרעביא מעברַאעג ץלַא טָאה :רעפלַא רעד .סטייווצ ַא ןוא רָאי א רעֿבירַא זיא'ס
 . =יוװ טָאה ענסנעשטשי .טעברַא ט טכוזעג געט יײװצ , טעברַאעג גָאט ַא .:קידנרעּפיה

 -,פוש ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ןענכַאק טימ שוילַאװ ;םעואל ןופ ןלומש ןטכַאלפעג רעש

 עלא} .ײז טָאה עקנָארעװ ןוא .עיצוקעשז ןוא ליש א טנפעעג ןיוש טָאה'מ ןרָאװ

 | | .עמַאמ ַא ַא יװ ,טנידַא

 טלעטשעגפיוא מָאה'מ :טעברא לקימש טעפ ןא טכַאמעג ריז טָאה רעלדנע
 שעברַא;יירעילסעמ יד יד ןעמונעגנָא טָאה  רעטלַא רעד .עיצַאפס רעד ייב ךעלזיה:ןַאכ

 יי | .ףליה וצ ןענסנעשטש ןעמונעג ןוא



 ,גנולָאצסױא רעד ךָאנ עלא טימ ןעגנַאגעג ןוא דָאװ א טעבהאעגּפָא ןבָאה יז
 - ןיא טגָאװ עמ יװ ,עגינעטְנ ָאלּפ רעדָא רעטנָאלּפ ַא ןעמוקַאב דיז טא אה ָאד רעבָא

 -םוצ ריסַאק רעד ,ריסַאק םוצ שקישענּפָא טָאה רעקינכעט רעד .תומוקמ/ ענעי |

 : - זיא רעילסעט א זא ,רעכיב יד טייל ןעמוקַאב ךיז טָאה םו טעמוא ןיא רעטלַאהכוב

 : : .טרא יד ןקיי דונעסוי ראו ןכַאנ ן וופ םעד ןעמו קאב עוו רע ,קישטאירדַאּפײרעטנוא ןַא |

 טא עג וטשינ טָאה רע זא ,ןבירשעגרעטנוא טשינ רָאד רע טָאה דַאמּפָא ןייקי .טעב

 | .ןביירש טנַאק

 ?טייצ ליפיוזא ךרודא ָאד ןעמי טבעפ יװ = }

 י ;םופ ןבענעג טָאה ,אברדא ,רעגָאװש רעד .רעגָאװש םוצ ןעגנַאגעג ןענעז ײז -

 :רעדו ךיז טָאה .עטַאט רעד . דרע רעד ףיוא ףיורעדַא ןא יו רעכבָא ,סעטָאלװ קיִצ = |

 - + טקנעבענ ןרָאי ליפיוזַא ךָאד טָאה רע ...רעניימו טָאג ?דרע .יד ןפיוקהאפ .ןקָארש
 - ךֹוא ,ענלָאװ רעד ןופ םעד וצ ןגָאלשרעד ךיז ,דלעפ לקיטש םענעגייא ןקיזָאד ןכָאג

 - הָאֿפ קוק א תֹוחפה רע טעו ,ןפעברַאַאב טשינ רעטציא סע ןָאק רע שטָאכ !
 -ןוא ; ..סעילפָאטרַאק ק שרָאד ןוא ,סעקערוב ןצעזראפ ךיא לע ָאד :ןָאפ טכַארט א
 יי : ,טכורפ ןגעוו ,ןטרָאגינראוונירג א ןגעוו סיוא רע טריזַאטנאפ ןכאז יילרענדישראפ

 .  :הנותח א ןיא ןעניכ יװ ,ןעקנַאדעג סייוא ךיז זעירב'ס ...עקניסאּפ א ןגעװ ,רעמייב

 עב א סעּפע ןיא ןביילג וצ ןבײהנָא ,תולעּפתה ןיא ןיירא ןָאק עמ -- קָאטשניב

 - ןַא סעפע רָאר בָאה'כ :םינמוזמ ?סיב סָאד ןעמוקַאבנירַא רָאנ יבַא :ףוס ןרעסי
 ראפ .;סָאװ ןרָאװ .טשינ ןעמ רָאט ןזָאלפױרא ָא:סָאד !דרע בָאה ךיא ,רַאּפשנָא

 ' ?טנורג 'ם םעד טרילראפ רע זעװ ,שטנעמ רעד טָאה םרעוו א

 טָאה רע זא ,ההיִבא רעקיזָאד רעד ראפ' ןקָארשרעד יוזא ךיז טָאה עמַאט רעד

 = .:בַאילש ַא םענייא יב טָאה .ןטעבעג טשינ טשינרָאג ןגעוו .רעגָאװש םעד ןיוש
 - ,טרָאװ ןפיוא סעילפָאשרַאק רעטעמ ייווצ ןוא קַאּפעשיז ,לעמ ?סיבַא ןעמונעג ??ץישמ

 | רעשיירב םיא רע עוו ,יטנַאק ןַאי רַאֿפ ןטסטעּפש םוצ ,רעפזײהזַאב| יד ךָאנ זַא

 - ערעשצניפ יד ןיא ,שיפ ןּפַאכ ! ןעגנַאכעג קיטנוזי זיא ענכנעשטשי .ערָאבָא יד ןכַאמ }

 / ײרד עּפאנק טבעלעג ײז ןבָאה טימהעד .רענטרעג) ןיא ךיוא זײװנטײצ . טכעג

 - .גנַאעטנוא:זוז זיב ןענינַאב ןיפפ גנויוב רעד ףיוא קידנמעברא ,םישדח .

 -ףיוא דעֿפצנערק ןעגנעהסיורא ןכָאנ ,ןענעז ןוא טקידנעראפ יז ןבָאה ךעפדנע = = |
 | | :ײז ֹוצ טגָאז רענעי ןוא ,רעינישזניא 'םוצ .ןעגנאגעג ,רעכעד יד

 = אָ רעד רָאנ) טשרע ,ןלָאצסיױא ! טשינרָאג רייא ךיא ןָאק טציא --|
 | *.עיצַאד |

 -י !עיצאה ואאולָאק :טרָאװ אזא טימ -- ײז רע ןיא ,טיורב רָאנ םיא וצ ןעמוק ייז
 - ןמעב ןביוהעגנָא עטַאט) רעדו יטָאה - - .רעינ ישזניא עינַאּפ ,ךייא פעבו .דיא-- |

 . .רעדניק ריפ .רע דניק בָאה ךיא .סָאװ; .םעּפע שטָאכ יג -- םינונחת

 - .ןעגנונעבער יד ! ןופ גורט א



 :ישזניא רעקיזָאד רעד ,שטנעמ רעטכעלש ןייק טשינ ןעװעג ליפא זיא רע -
 - טָאה ןוא ןטעברא:הכולמ עניילק יד יב ןרָאװעג קיצרַאהטרַאה זיא רע רָאנ .רעינ
 / לּפָא ןטימ ,ןרעיטש יד טימ תוכייש ןיא :קידתוכיײש ןשטנעמ ןגעװ טכַארטעג)

 ןוא  רענייטש = םענעגייא = ןפיוא . ..רעד ןוא רעד רעמונ ! רַאיליקריצ ןטימ ,ראמ
 יי יי - - .טנָאקעג טשינ רע טָאה -- םושּפ -
 . ךיא ןָאק -- טהוחעגרעביא רע טָאה -- בוח םעד ָא טנָא קי א -- :

 ..ןעווע רָאלסיױא םוצ ןנרָאמ דיז טלעטש רָאנ .עיצַאדואַאילָאק רעד .ךאפ- טשינ
 ר | .ןלָאצסיױא ךייא ןעמ וטעוו טכאנראפ .תבש טַארוקא סיוא טלַאפ'ס

 .:עדָאלוצסױא | גָאמ םענרעטכינ ןפיוא טלעטשעג ךיז ײז ןכָאה ! ןגרָאמ ףיוא -

 .ןעגנאגעג ײז ןיא טעברא עקיזָאד יד .סעילּפַאק טנזיוט יירד ןָאגַאװ א ןופ ןעו |
  ײעצ ןבָאה ײז ,לגָאנ יא ןסירעגּפָא ךיז טָאה עמַאט רעד ;ּפָארא רעטוּפ רעד םימ

 - ןוא ,ןענעכערּפָארַא טלָאזעג יז טָאה'מ עכלעוו רַאפ ,סעילפַאק קיצנַאוװצ ןכַארב |

 .ןקעלּפ עלעקנוט ןגיוא יד ראפ םיירדעג טייצ עצנאג יד/ ךיז ןבָאה ןענסנעשטשר
 יז טָאה יי כצייריירעֶר שוא ןגָארטעג ןוא ןגָארטעג דנַאנַאכָאנ ןבָאה ייז רעבָא

 ..ןעגיושזה ןקיזָאד םענופ ןכָארבעג = -
 .לרעטצנעפ סָאד .לרעטצנעפ םוצ ןלַאפעגוצ יז ןענעז טשרע וצצטכַאנרַאפ == |

 טוט סָאװ .גנולָאצסױא רעד רָאנ ןעועג } ןיוש זיא'ס :ןסָאלשעג ןפָארטעג יז ןבָאה = |

 יי . ?ןעמ = |
 = טגָאזעג ריסַאק רעד שָאה --- ןבעגעגקעווא- המישר יד ןיוש .בָאה ךיא -- |
 | | .סנאיסאּפ ךיז יב סיוא רָאנ טגײל רע ,ןצלַא םוצ טײג

 . ןוא רעיובקע םעד ,געז יר ,קַאה:עסעט יד ןעמונעגפיונוצ טָאה עטַאט רעד
 עב .רעינישזניא םוצ קעװָא ?טסעק:גייצעג ןפימ יוזא ןענעז ײז

 | ?עגנָא ןא לשיט; ָארויב םייב ןסעזעג זיא ,רעקי בלעז רעד ,רעינישזניא רעד 7

 רעײז ףיוא .ןטרָאק | יד ןיא ןעגנַאגעג טכעלש םעּפע םיא זיא'ס ןרָאװ ,רעטלדורד -

 | . .טציּפשעגנָא ,טמירקראפ ךיז רע מָאה קילֿבנָא :

 .ריא .טנארעייפ ןבָאה דיוא ?יװ דיא ;טנַארעײפו טָאה ךייא ןופ רעדעי ===

 | .ןצַארקסיוא ךייא רַאפ םעּפֶע ךיא לעװ רשּפא ,קישנַאמ.ןעמוק .טעװ

  ןא ,לטסעק סנטַאט םעד םערָא ןרעטנוא ןטלַאהעג דָארג טָאה ענסנעשטש

 | | .סױהַא טערט ַא ןָאטעג טָאה רע .קַאהײעסעט יד טנַאה ןיא

 יי -י | !ןֿלָאצסיױא ךיילג זדנוא טעוװ רײא --- |

 ?ןלָאצסױא דלַאב טשינ ?עװ דיא זא ןוא ?ךלַאב !ןָאפ א ראפ סָאװ ---
 | . :ףניפ ןיב לייצ'כ !דיז טיה .סנײצלַא ןיוש זיא רימ ! ןתיממ ךייא ךיא לעוװ --

 - : : - ...ייווצ ,סנייא
 -.גיא טציא טָאה } ,טַאװַארק | דעי רַאּפ ןעייש ךיז טנעלפ רעבפעוו ,עטַאטי רער

 - טָאה רשפא .ןרָאװעג סַאלב זיא רעינישזניא רעד | יולראפ ּפָאק םעד ןצנַאג
 / :וההער תמאב םיא טעװ רע זא .טיולעצמיוהא ןעוא סענסנעשטש ןופ רע
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 טָאה'ס  זא ,גנופפייווצראפ ןיא קימײװ אזא ןעזרעד רע טָאה רשֿפא רעדָא ,ןענעג
 - :ריצ ןרעטנוא ןפָאלשעג זיא סָאװ -- עכעלשטנעמ ץנעי טרירעגפיוא םיא ןיא ךיז
 /םימ ןוא לעפשרָאּפ םעד ןעמונעג טָאה רע .ןפערט וצ רעװש ןיא --- ראילוק
 | | -  .טלַאצעגסױא טנַאה רעקידנרעטוצ א

 :טקימיינ ריא לײװ ,ענעגייא עניימ ביג ךיא םעטָאל ןעצ ןָאד טָאה ריא --
 | .ןרעקמוא רימ ריא שעוװ גנולָאצסיוא רעד ךָאנ .רעטציא ךיז |

 ;עג זיא ענסנעשטש .קנאד א טעשמעבעג ןוא !טגיי נראפ ךיז טָאה עטַאמ רעד
 ;םיֹוא ןכָאנ רעטכַאװשעגּפָא ןֹוא רענעשָאֿפעגכיױא ןַא ,דעלנעװַאבמוא ןענַאטש
 רעגניפ יד טימ קידנקױּפ ,טײז א ןיא טקוקעג טָאה רעינישזניא רעד ןוא ,זיורב
 -.ןוא ןפעכעגרעביא טָאה רע רָאנ ,עמַאט רעד טשינ יו ךיילג ,לעפשרָאּפ ןרעביא

 .ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,מימרעד טמעשעג דיִז ||

 | ןְפרָאװעגוצ ײז רע טָאה ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ײז ןעוו --
 = ןבעגעגרעביא ךל ךיד שלָאֹוװ רערעדנַא ןַא .ןַאמרעגנוי ,דיז שרעהַאב --= |
 | יה | | ...ײצילָאּפ רעד ןופ טנעה יד ןיא

 טָאה ,םערָא  ןרעטנוא ןטַאט םעד ןעמונעג .ףיוה ןפיוא םיורא ןענעז ײז
 : וי .  .טעשזָארד רעטלַא רעד יו ,טליפרעד ענסנעשטש ||

 םעד כָארג ייזא שגעװהעד ריז וטסָאה יװ ,ןוז ,טנעװרעד דיז וטסָאה יװ --- |
 | | | | | ...ןטערטַאב ֹוצ ןַאּפ

 .טשינרָאג ,דיא ןרָאװ ?סעפע טסעוו ,עטַאש ,וד יצ ...חור רעד םיא טּפאכ -- ||
 ןגיוא יד ןיא םיא טקוקעגניירא ,טלעטשענּפָא ךיז סָאה עטַאט רעד

 !?טשינרָאג טשינ טסעז וה ?טשינרַאג שטייט סָאװ ---
 ...טעבָארקשעגסױא ןגיוא יד רימ טלָאװ ץעמע יװ ,דָאד גָאװכ ,

 .:נעשטש םורַא ןערַאפסורַא ןביוהעגנָא ?,רענעקָארשרעד ַא ,טָאה עטַאט רעד
 = הא א | - .ןייטש א ףיֹוא טצעזעגרעדינא םיא  ,ןענס}

 ,לטשרוװװ ַא ןוא םיורב ןעגנערב דלַאב ריד לעוװ'כ ,ןוז ,רעגניה ןופ זיא סָאד -- |
 : | ...ןעמענרעביא םע ךיז םעװי)
 .לפימסנבעל ןוא .םשעפיריזח ,סַאבלָאק ,מייחב| טכַארבע כ רע טָאה ןכיגניא |

 ,סע ןטלַאה וצ ןענסנעשטש ףיוא טזָאלעגרעביא .ץלַא סָאה ,םייח רעד רַאפו

 ?ןקיטפערק קילוא רעד םיא םעוו רשפא .ךיז ןּפאכרעה וצ ףיוא םפראש .םַאװטסעפע = |

 :אב ,עיצַאטס רעד רעטניה ןופ ,עטצעל יד ענעי ,סעסעבָאל ןבָאה ןשיוװצניא =

 - - האש א טניל ןבעלרעד ןוא .טשינ טעז -- ןייטש ןפיוא ןַאמײהחבח רעד זַא ,טקרעמ
 ;געעז רַאפ שאהוקַא ,ןכאז ערעדנא ןוא סאבלָאק ,עשַאק ץימרַאקש א ,לעמ ץימ-

 ' .ןעמונרַאפ ץלַא ןוא טעבנגעגרעשנוא דיז ןבָאה ײז ;עקיד =
 ;םייהא יז ןענעז ,האוו פה עצנאג יד ןבעגעגפיוא םאהעג ןיוש טָאה עטַאמ רעד == |
 יי | ...קילוא ןטימ ןעגנַאגעג

 .ךנ3ז -- 3
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 :עכ ןיא ענכנעשטש טביירש --- -טקנָארצװ  ,רעטסעווש- ערעטלצ יד

 . ןופ ןספרּפמָאק טגיילפנ טכַאנ רֶטֹד ןיא טטּפש זיב רימ טָאה -- ךוב-ןרַאומ)

 .ןסערּפמָאק יד ןופ םינּפ סָאנ ַא טַאהעג בָאה'ב ,וניוא יד ףיוא קצנַאימור
 ןגרָאמ ףיוא .ןפלָאהצג טשינרָאג טָאה'ס ,ןרעיױדַאב םוצ .ןרערט ץריא ןופ ןוא

 רעדיוו ךיא .בָאה רֶעבָא תושמשה-ןיב ,טכַאנרַאפ זיב לַאמרָאנ ןטוג ךיא בָאה
 ןיא .גָאט ַא רָאנ גָאט ַא טרוחעגרעביא ךיז טָאה יווַא .היאר יד ןריולרַאּפ |

 טקיררצ-קינייװ יד ליײוו ,טרעדנווװעג טשינ םענייק סָאד טָאה פיצוקעטז

 -יוב יד ןשיווצ רֶצֹבָא ,טייקדנילב-רעניה ףיוא טקנערקשג שימצדיּפצ ןבָאה |

 / -נוא טָאה ,טליײצרפשד סצ טָאה עטַאט רעד ןצוװ ץיצַאטס רעד ףיוא רעטשברַא

 .גנורעדורפיוא ץסיוװעג ַא .ןפורעגסױרַא קילנמוא רֹזִד

 רע .ןקששיטלַא ןַא 3 רעטקַאד , ןטנַאקַאב א .טקישעג | טָאה רעינישזניא רעד

 :ָאנעילימַאפ ןכעלרעכעק ַא טַאהעג טָאה ןוא ילכ:ירבש ַא ,רעגנַאל ַא ןעוועג זיא =

 יי .ענעגייא סָאד טגָאזעג טָאה רע .*קעטַאבָארב :ןעמ |

 .גנופעשסיוא ןופ .רעגנוה ןופי -- |

 א .זָאנימַאטיװַא ה-- :טרָאװ רעלדנעטשראפמוא ןייא זיולב ןבעג גענוצ טָאה רע

 ו

 לסיבַא טזָאלעגרעביא טםושּפ ,ןבירשרַאּפ טשינ רע טָאה תואופר םוש ןייק

 | | | - .טלעג
 .רעבירַא ןײלַא ךיז ןופ ייווכעלסיב ס סע םעװ , ןרענרעד טוג ךיז רע לָאז --=|

 .טשינ'טרָאװ טכעלש ןייק ידכ --- עקיזָאד יד ןעמוקעגדנַאטשוצ זיא ןשיווצניא

 . םינמוזמ סיוטש ַא טלָאצעגכױא רעולסעש םעד טָאה'מ .עיצַאדואַאילַאק --- ןגָאז וצ

 60 !סעטָאלז טנזיוט רעכיא -- .םיירדהַאפ ּפָאק רעד םיא ךיז טָאה'ס שזַא ---

 ,ןעגנַאגעג ןעוועג ,גנולָאצסיױוא רעד דָא נ ,טלמעד טלָאװ רעילסעפ רעד ןעוו

 סָאװ ,?ַאירעטַאמײױב םענעי חוכמ רעינישזניא םוצ ,טַאהעג העדב טָאה רע ױװ
 ןוא ןפיוק לװלָאװ ןַאד טנַאקעג םיא טָאה'מ לו ,ץַאלּפ ןפיוא ןבילבעגרעביא זיא

 רָאג ןלַאפעגסיוא ןעוועג דוב:ןרַאומעמ סענסנעשטש טלָאװ --- ?זייהי ַא ןלעטשפיוא -
 -+ בילוצ טַאהעג טשינ לָאמניק טלָאװ ןעניירַאּפָארּפ יד ןופ עיסימָאק יד ןוא ,שרעדנַא |
 | | | | -  .ןטָאּפאלק ןיײק םיא

 :ןָאטעג טכַארט ַא ןוז עי א קדנעײגיברַאּפ ,טָאה עפַאמ רעד רעבָא |
 : + .ןענסנעשטמש ןעװעפַאר ףרַאד עמ

 -יװ ןרָאװ .עלַא רַאפ ?-- טפיוקעג ָאליק יײװצ .שיילפדנ יר טפיוקעג טָאה רע
 ןטֿפָאװ שוילַאװ ןוא ,ענכַאק ןוא עקנָארעװ עוו ,ןסע טנָאקעג ענסנעשטש .טלָאװ
 טי ר ?ןגיוזעג רעגניפ יד רעגנוה ןופ ייברעד

 | ..ץלורג ַא -- שולוומ םיוא- -- טָאבָארכ *)

 .זײּפש רעד ןוא ןענימַאטיװ ןופ טײהזנעווּפָא י רעדָא לגנַאמ/ תמחמ טײהקנַארק ַא *
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 - ףוא ןעזעג עיצוקעשז ןיא סע טָאה'מ סָאװ ,שיילפ :ןלעטשירָאפ .ךיז טעב'כ

 .!נָאט ןקידעכָאװ ַא ןיא ןֶעדיב ייב --- ןעמעלַא ייב טשינ ןוא בוט:םוי ןסיורג א
 .טעז רעד וצ ,דעלקיטש ןיא רָאנ ,רעלצענעּפ עניד ןייא טי סָאד ןיא ||

 | ?םעוועלא אשז ריא ךיוא ןוא .טנוזעג םוצ .ריד ךדיז טסופג עס ?פיװ ,ןוז ,סע 2

 ...ןמרָאד ןייוש םנ לָאז , טשינ

 ןענעז .טרעגנוהעג ײז = ןּפַאכרעביאמעשָא ענייפק טימ ,ןָא ןריובעג ןופ/
 יז מָאה ריי עקיזָאד יח .תוחוכ עטצעל יד ייב -- שּפעשעגכיױא רעלקערש ןעוועג

 ,םעששירּפ .ערעײז ףיוא ןגעלעג גנַאפ ךָאנרעד ןענעז .טגײלעגקעװַא ןפנַארב יװ

 גַאװ ןוא טײקלופ ןופ ?יפעג טנַאקַאבמוא ןַא טימ ,ןּפיל עטעפ יד ךיז קידנקעלַאב
 .טיײקיקעזק ילנ רעכעלבליופ ,רעמער | |

 שמנ

 גַא ן אי רומנל זוא |

 +ןַאטעג גָאז א ,ןעקנַארעװ ףיוא קידנקוק טשינ ,עטַאט רעד טָאה-ןגרָאמי ףיוא

 רעד םענ ןוא ...סטעפ:ריזח ףיוא ?סעקּפישט טכַאמענ וטסלָאװ רשפא --|
 .ןסייהעג טָאה רָאטקָאד רעד .ןעװעלַאשז טשינ רָאט עמ .ענעטעמס לשרעווק ַא וצ

 .,ןענסנעשטש ןופ --- יירעגנערבסיוא עקיזָאד סָאד ןביױהעגנָא יז פָאה .ױזַא
 ?רעד ו ןוא .סַאבלָאק ןסוייוו טימ 8וז:לעמו ע רעייזז ,סעקטישפ ,דיוי .ן {ענסנעשמש בילוצ

 סַאד טָאה רעוו --- רעקווצ .רעקוצ טימ עװַאק זיב שזזַא רענעזַאלעצ ץלא ןיוש רָאנ -

 שוק יד .ןטלַאהּפָא ךיז טנַאקעג טשינ ןיוש טָאה רעיי לסעמ רעד רעכָא !?טקוקעגנָא

 שרַאפ טָאה .רעטכעלעג רעײז .ןעמוקעג םגוזעג םוצ ןגיוא יד רַאפ םיא .ןענעז רעד |

 - יד ןופ ערַאּפ רעטמעטַאב רעסײװ רעד טימ זַא ,ןסיוועג םענופ תונעט יד טביוט
 ןפיוא ענװעּפ טֿפָאװ יווייס . .לַאירעטַאמקוב רעלעװפָאװ רעד טנירטנַא ןעלסיש
 ?משינ יצ עטַאמ ַא זיא רע ,סנקירעביא .טעיַאטסעג טשינ לַאירעטַאמײיוב ןקיזָאד

 .דע ?ןרעװ דנילב םיא ןלעװ רעדניק יד יװ ,ןקוקוצ טפרַאדעג רע טלָאװ רשפא
 | ...ןעגידרַאפ רעדיײװ ןעמ טעװ ,ןפלעה טעװ טָאג ,טרָאד ךיא םיײוו

 ,ןשיִנעפְר רערַאבײבו טש יר רַאפ עלעטיײב סָאד טּפינקעגפױא רע שָאה םיוק ןוא -

 !ןטַאשעג ןֹוא ןטָאשעג טציא ןשינעפהערַאב עקיזָאד יד ךיז ןבָאה
  סָאר -- שעװ ןיק טשינ ןבָאה ײז זַא ,ןטקוקעגמװא ךיז יז ןבַאה לָאמַאטימ

 . וזה .ןסילשעגּפ ַא רעלקערש ןענעז ײז רעבָא -- טשינ םע טעז רענַײק ,?יחֹומו ןיוש

 ..ןבושַאב ףוסשלב:ףוס רָאה ךיז זומ עמ .ןשישכױװעשלָאב ם םעלַא ןיא ץילַא רָאנ ןעײג
 :שָאק ןיא ןעײנ ןענסנעשטש םימ עטַאט רעד ןוא ,ריש- ןָא 9923 ןענעז רעדניק יד

 2 עטײװצ יד ,לויטש ָאיד ןָא עטַאט רעד טו דָאוװ ןייא :לָאמַא רעביא לָאמַא לָאשמ

 :ןויזב ַא'ס ,ןכַאל ןוא ףיורעד טפאכעג ןייש דךיז ןבָאה ןשטנעמ שזַא ,ענסנעשטש

 וי 0 .ןרעהי יצ

 זסָאד ,אב --- רענעוטעגנָא ןֹוא רעטַאז א ששנעמ ַא ,רעטַאז ַא שטנעמ ַא

 .שטנעמ רעד
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: 

 .רעטשרע רעה ןכעלטיא רַאֿפ טשינ עטַאט רעד ךיז טָאה ןכָאװ עכעלטע דָאנ :

 קיסילפ ןֹוא טרעדעפעג ךיז .ןבָאה סָאװ ,עכ?עזַא ןעװעג ןענעז'ס לײװ ,שגײנרַאפ
 / :ֹּפֶא ךיז רע טָאה לָאשטשָאק ןיא .עשעקעב רעײנ רעד רַאפ לטיה סָאד ןגיוצעג

 / -- "סעּפָאלכ,, יד וצ רעטנענ ןענַאטשעג ןוא "סעדַאשזד, עטצעל יד ןופ טקוהעג

  טעװענַאש סע רעװ רָאנ ,דיילג עלַא רימ ןענעז טָאג רַאפ ,טשרמוכ ןסייה ?ָאז'ס

 להיילק םעיינ םעניא ןעקנַארעװ .ןח םעד ןגיוא סמָאנ ןיא טהילרַאפ ,ןײלַא טשינ ריז

 : -  -עגנַאּפ ענבַארגז ץנַאג ַא ,רָאנ טעז --- טקרעמַאב םירוחב יד ןבָאה

 .רעגָאװש רעד ריז טָאה,םײהַא טרעקעגמוא .לָאמנײא ריז ןבָאה יז ןעוו ןוא

 - קידנקוק ןיא :;ןעשעג טשינ לָאמניק זיא סעכלעזַא סָאװ יז וצ טעשטנַאלעגוצ

 .םעֹומש א ןבײהעגנָא ןײלַא רע טָאה ,עילימַאפ רעצנַאג רעד ןופ ריש עינ יד ףיוא

 .קיּפָאנס ןטירד ןדעי קידנגײלרַאפ ,טכַאּפ רעד ןגעוװ

 - .שװלַאװ טשינ בוא ט?יפעגּפָא ןטסקרַאטשמװצ טָאה ץלַא סָאד

 . .ןסעטכַאנ םייב טגָאזעג רע טָאה --- רעמערָא ןייק ןיײז טשינ ליװ ךיא =:

 ןשירעדניק טשינ טימ טרעלקרעה רע טָאה ,טכַאלעצ ריז ןבָאה עלַא ןעוו ןוא =
 יי | | -  .טּפַארק ןוא טסנרע

 - .ריכג ַא ןרעוו לעװ ךיא ---
 ריז טָאה רע ...טסונישַאמ א ,רָאטקָאד ָא ,סָארטַאמ א -- ןגָאז ערעדנַא יװ

 ןיא סָאר זיולב -- ןבעל שיצירּפ ַא ,ריבג ַא ןופ ןבעל סָאד ."רַאפ ַא,, ןבילקעגסיוא
 ?גוא רעכיילג זיא -- טעװעדיבעג טגייה זיב ןבָאה יז יװ יװזַא ?ײװ .טרעוו סעּפע

 ..םשינ ןצנַאא 2 :

 :טַאז םישדח יירד .ורּפָא ןצרוק א ךָאנ שרַאמ ַא ןיא יװ טליפעג ךיז ןבָאה .ײז

 טומ עקפוז ַא רעדָא ,ענעצלָאמשַאב טשינ םעילפָאטרַאק רעדיװ ןוא --- טייק

 עג רעװש רעטציא יז זיא'ס .טנױװעגּפָא ךיז ןבָאה יײז .טשימעגכרוד לעמ לםיבא

 'וצ ןעוועג רעכיילג טלָאװ רשפא .תולד ןטלַא-םעד ןיא ןטערשנײרַא קירוצ ןעוװ

 טשינ טָאה רעטלַא רעד ,ןײנ ?לַאירעטַאמ:וב ףהיוא טלעג עקיזָאד סָאד ןטלַאה

 = ךיז טָאה עילימַאפ עצנַאג יד ,ןרָאװעג ןזענעג ךָאד ןיא ענסנעשטש .טרעױהדַאב

 !וא ,ונ ,טכושַאב ,טדײלקַאב ריז ןבָאה ;ןרָאװעג רעטסעּפ ,טרענרעד שוג םיא ןבעלו
 ײז לייוו ,ןעזסיוא ןקיזָאד רעייז ראפ ןקָארשרעד דיז טָאה רעגָאװש רעד דיוא

 יז רע טָאה ,דרע יד זטעבראַאב ןײלַא ןענָאק --- עקיגנעהּפָאמוא עכלעזַא ןענעז

 ,סָאד דיוא זיא טוג .קיּפָאנס, ןטירד ןדעי טקורעגרעטנוא רעלענש סָאװ םיהעדי

 - לָאז עמ ,טינש ןזיב שטָאכ יבַא ...טיורב לקיטש ןגײא ןַא זיא סע יװ ןײז טעװ

 יה | 0 ה - .פיצנמינש:רַאפ יד ןטלַאהרעביא-

 / ;םיֹוא ןבָאה יז .טעברַא עניימעג רעכָא ,ןעװעג זיא ,תמא ןַא סָאװ ,טעפרַא
 .רעבָא ,"עטכַאילש , רעיצוקעשז רעד רַאפ סערָאכָא ןוא .סעכָאדַאטס  טפעטשעג

 ַאוַא לָאז לָאמ ןייא שטָאכ ןוא .עגַאל יד ןצונוצכיוא ןענַאטשרַאפ טָאה ענעי
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 .טרָאד ךיא םייװ !ממוק עס .,ןלָאצסיױוא ןוא טרָאװ ןטלַאה לציששטכַאילש |

 "ידב ,ןצכעגָאזוצ ןֹוא סעטַאר ! ,פוורעי דא עניילק םימ טזײּפשעג רימת יז וטָאה דע

 ,עמַאלז ַא :שטָאב ןייז לָאז .ןסײרּפָארא טע ברא יד ןקי ירגער ראפ ןכַאנ ןענַאק וצ

 רע ןעװ ,טאהעג טשײנ ן"ראטךרד ןוייק ךיז אפ .טלָאװ ד .טזומעג טָאה רע  רעבָא

 .רוטַאנ עשיקַאלוק רעײז ןעוועג ןיוש זיא ַאזַא -- ןסײרּפָארַא טשינ לָאז
 =םנעשטש ךרוד ,סערוטנַאװַא ןעמוקעגסיױהַא טפָא, זעגעז ןדָאב .ןקיזָאר ןפיוא |

 -םימ עדווירק :ערעי ןגָארפעגרעבירַא יבא טלָאװ עטַאפ רעד לײװ ,דעלריטַאנ ,ןענ
 | ןפרָאװעג ךיז טָאה ןוז רעד רעבָא ,הענכהו רעקינָאגנַאל רעד

 /  -עמוס ס ערַאּפש ַא ןמינשענּפָא יז טָאה רענייא זַא ,טרוסַאּפ טָאה ףוספ
 ,רעמגיילעגפיוא ןא ןָאמעג גָאז 8 רע טָאה-- ןיוש ןוא טשינ דיוא טמוק'פו --|

 ףיֹורעֶד זיא ,רעמ טליװ ר ריא ביוא ןֹוא -- .זענ יד ןיא ןלָאנשעג יז טלָאװ רע יװ
 יי : | -  .םמירעג א ןַארַאפ

 ,פוונמ רעקיזָאה רעד ןוא ,טַאהעג טשיג טלעג ןייק ייװ ןבָאה ןשינעדָאל ףיוא

 - | .טסווועג םעד ןגעוװ טָאה שטיוועיקשוב רעקיזָאד רעד

 - ןרימ .ױזַא ןײז לָאז -- טרעפטנעעג ענסנעשטש טלמשד טָאה --טוג --

 .םָאר ,רימ סָאװ --- רעייש םעד ןרעװנָא טעװ ריא ןוא ,טסנידרַאפ םעד ןרעװנָא = |
 : | | יי ! ,ריד

 .?ױזַאװ ,ןרעװנַא סָאד ךיא לעװ ,רערעײט ,ױזַאיװ ןוא ---
 לעװ ,עטלָאצַאב םשיכ ַא ,טעברַא ןיימ זיא'ס !ןדניצרעטנוא 'לעוװ ךיא לײװ ---

 יב | !ןדניצרעטנוא ךיא
 =נעשטש וַא ' ,םונכש ידו ו וצ ןוא יירששג ַא טימ סיֹהַא שוטיוועיקטוב זיאו טלמער = -

 | רודע ײז ןלָאז ,ןבַאמו טשינ יז לָאז עס סָאװ זא , רעייפ טימ םיא טעשַאוטס ענס

 ,רעדניצרעטנוא ןַא זיא רע זַאו ,ןענכנעשטש ףיוא ףיורא עלַא ןענעז ָאד ןוא .זגָאז

 יי טראפ ..טערב / +עצ סיפ ןוא שנעה טרָא ןפיוא ןעמ ףרַאה .ןכלעזַא .קיװעשלָאב| ַא ןיא דע זַא

 יעגנַאגעגייבהַאּפי ןענעז יז ןעוו ,יײז ןופ טייהדעגסי גהַא םיוק ךיז ןבָאה ײז

 םעד טעוװעקלָאמעג ,רעטכַאקעגפיוא זַא דָאנ ץכַא ,ענכנעשטשי טָאה ,רָאװדיּפ ןכרוד
 - +נַא טשינ  ןעמי ןָאק סעקַאדייֿפ עכלעזַא טימ זַא עטנעֶה יד טימ קידנבַאמ ,ןטַאט

 עג גנורּפש א םיא ! ףיזא 1 טַאה ,העטציירעג ַא ןופחעדו ם יִגֹּפַא ,קעלי רב ןֹוא ,שהעד

 סָאד טקיגױּפעג -גנַֿפ ײזַא טָאה'מ .עק דיל  ַא רַאפ ןניה! םיא/ ןקוי רנּפַאכנָא אש |

 קיד !נעשטרָאװ טָאה ןוא ןרָאװעג זייב ! ןצנַאגניא סע זיא .ףוסל זַא ,טָארד ןפיוא ל6ני

 .םעיּפילש עקימולב טימ ןעמעלַא ! שקיקעגכָאנ

 .קעֿפירב סָאװ ,רעטר ע נווה ַאפו ַא ןבילבעגנייטש ענר ַא ףיוא זיא ענסנעשטש

 .טלָאװ רע יװ ןוא ...רענייז שילירב רעטוג ָארעד טָא ,ןָאמעג םיב ַא םיא טָאה

 רעד ןיא ןוא קרַאק ןרַאּפ ןקעלירב ןָאטעג ּפאכ .ַא טָאה רע ןרָאװ ,ןרָאװעג ףרושמ

 { סידנקיטש ןוא !לנרָאג ןרַאפ ןוא םיאי ףיוא ינק רעד טימ רָאנרעד !ץעז -- דרע

 יב



 טשינ יװ ןפקיטשעג ןייֵלַא ךיז טלָאװ רע יװ ,זרלַאה ןטימ טייררעג ױזַא רע טָאהז

 | - .םיײק רעד ףיוא ןעוועג טלָאװ ,ענסנעשטש ,רע רָאנ ,טנוה רעד

 .טּפעשעגקעװא ןקעלירב ןופ םיוק םיא ןבָאה רעגָאװש רעד ןוא עטַאט רעד
 יד טרישזַאדנַאברַאֿפ ?בישש:םעדווב ןפױא רעטעּפש םיא טָאה עקנָארעװ ןעװ ןואי

 קידנעײג ,ךיװ ןבָאה ןוא ,ןײרַא רָאס ןיא ןעגנַאגעג יז ןענעז ,טנעה ענעסיבעצ
 - ןייג זומ עמ ,הצע ןייק אשי ןעוועג בשיימ ,קירוצ ןוא ןיהַא עקשזעטס רעד טימ/
 : ."עקירעמ מא, ןייקי

 טלָאװ ױזַא זַא ,ןרעהעגוצנָא ןבעגעג רעגָאװש רער טָאה לָאמ ןייא טשינ ןיוש = |
 .ןפיפַא ,ןביז .עסיורג ןענעװ ?עקירעמַא , ןיא ןשפונידרַאפ יד :ושסעב םוצ ןעוועג;

 רעדעי ,ןייפ ןבעל רעטעברַא יד .העש טכַא זיולב טעברַא עמ .גָאט ַא םעמָאלז ןעצ
 רעילסעט ַאזַא ,רעטסיײמ ַאזַא זַא ,ןיז ַא םע טָאה יוצ . ..?זייה ַא סיוא ךיז טעיוב-
 | יה ?עיצוקעשו ןיא ןרעגנוה לָאז

 טכַאמ רע יו ,רעגָאװש ןפיוא קוק ,ןכרָאה טקמעד טנעלפ רעילסעט רעד

 - ,סיײוװכ, :ןטכַארט ךיז ןוא ,סױרַא טרָאװ א טגָאז רע רעדייא ,ןּפיל יד טימ גנַאלי

 טשינ ןענַאדנופ לעוו'כי ןוא ,ןההג:הלעמ ןײד ײמשהַאפ ךיא ,טסהרג:הלעמ וד סָאוװז

 : *!ןוָאלרעביא טשינ ריד ךיא לעוװ םנורג ןיימ ,קעװַא

 - טימ שינעפױֿפרַאפ ןכָאנ .טגייצרעביא םיא רעגָאװש רעד טָאה טציא רעבָא

 א .ןעמענ טשינ טעברַא ןייק וצ רענייק יַאדװַא םיא ךָאד טעװ ןשטיװעיקשיב
 ןרָאװ .,ןשטיוועיקטוב ןדניצרעטנוא תמאב ןָאק ענסנעשטש --- רקיע עמַאס רעד

 .ףרוופמס ַא .טעּפרַאשעג ןרע רעי טכָאװ רע -- קעלירב זו ,ןרָאװעג סנטצעל זיא רע

 ?סעכלעזא ןעזעג רעצעמע ןיוש טָאה .ןפרָאװעג ךוז רע טָאה טנוה ןפייא

 ןפימ .ענסנעשטש ןבָאה ,ןעגיגַאב ןעירפ ןיא ,רעטעּפש געט עכעלטע םימ

 | .עיצוקעשז טזָאלרַאֿפ } ןטַאפ
 טנַאה םענסנעשטש ןיא טקרעמאב רעגָאװש .ףעד טָאה ךיז ןענעגעזעג םייב |

 | .לקימ ולק א
 סעּפע ןעניפעג .לעוו'כ ,וצ טרַאװ .ןײרַא טָאטש ןיא טשינ טסַאּפ ױזַא = --

 .םרעשישייקי

 ..רעטסינרָאט ןששייד ןטלַא ןַא טכַארבעג םָאה רע

 | : .ןיירַא .געוװ ןיא רימ ןופפ וטסָאהו מָא --

 עשיז ביג --- :ןענסנעשטש ןָאמעג עשטּפעש ַא ,עכרוטש ַא יטָאה עטַאמ רעד

 יב !זיא םָאד ערעילָאכ א רַאפ סָאװ סוושי ָא שוק א ביג ,שוק א םיאנ

 :לעװ ,רעדניק יד רַאפ גרַאז ןוא טעבעג ?יפיוזַא ןעװעג זיא ןגיוא סנטלַא ןיא =

 : ןגיובעגנייא ךיז טָאה ענסנעשטש זַא ,ךַאד סהעגָאװש ןרעטנוא רָאד ןביילברַאפ עכו

 | | .פנַאה םהעגָאװשי םעד ןָאטעג עקָאמשט ַא ןיא
 2ָא ןּפיל י יד טימרעד ו ריז טעוו רע קרַאטש יוװ ,ןסיוװ ןעוועג טלָאװ רע ןעוו

 :סיֹוא תמא ןַא יוא ךיז טעוװ רע רעדוייא ,רעבירַא ןֿפעװ ןרָאי עגנַאל זַא ,ןעירב
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 : 1 , טי

 1 . צי ו ײ



 :ערנַא ק קיי רנעטשֿו רעבָא ,רערעדנא ןַא א .ןבעל ,ריז | וברַאּפ = ןקיזָאר ןכַאנ ןכיילפ
 1 | ...עינַאלד| רער

 ןרַאפ ןָאפעג םע טָאה :טליפענּפָא טשינרַאג ,ךעלריטַאנ ,רע טָאה טלמעהו

 טָאה ...סָאװ ,ונ -- :ןָאפעג עשטהוב ַא טָאה רעגָאװש רעד .רוטּפ ןוא ןגעוו םנשַא

 - ךיז ןבָאה =עחניק יר ןָאטעג ליב ַא טָאה קעלירֿב --- .םולשפ טייג .געוו שוג 8 :י

 | | .םעשעהעצ = -

 ץעינישטשָאנ ןפימ רָאגרעד ןוא ףיוראגג גרַאב סַאג רעדפיֿמ ןעג לנאגעג ןענ עז ײז

 .,,ןטכייל א טימ ,ןקעטש א ףיוא ?ווימש יוד םימ ,?סייוו יד טסילפ'ס יוװ ,סטכער ףיוא

 אליק קיסיירד ַא - *עקירעמַא; וצ טַאהעג ןכָאה יז ?ײװ ,טָארט ןקילייא טשיג

 | .סעּפע טימ רעטעמ



 ן 

 | ןיא .ןגרָאמ ףיֹוא .ןענעז ןוא לַאטעּפש ינרונ ןיא טקיטכענעגרעביא אה ײז

 יי .?עקירעמַא , ןייק' ךיילג ןעמוקעגסיורַא העש רעּפַאנק א ןופ ךשמ

 2םיױרַא ךיז :מָאהו ,נרַאב רעלַאפעּמש םעד םִירַא טלשרַאג סָאװ ,ײסַאש רעד

 :לַאב ןמשרמוקכ  םעד וטָא ןופ .גנ נַאהּפָא א ןופ דונַארי ַא ןבעל דַֿאװ | ופ טיירדעג

 ןפיוא ,ךיז רַאפ ןוא ,סיפ יד רעטנוא ?סײװ יד ןעזרעד םעצולּפ יז ןבָאה ןָאק |

 | .קעװַאלצָאלוװ -- טָאטש:ןּפוקסיב יד ,געדרכ ןקידרעביאננעק

 -  לענסיוא ײז ןבָאה ףיוה ַא ןופ ןשטנעמ יד יװ ,ױזַא ןעוועג רעלקהיװ זיא'ס .

 | צַאלצָאלװ ןיא ןעמיוק ןטסכעה םעד ןעזרעה ייז ןלעוװ ןטשרע םעֶלַא וצ זַא :טפשמ

 ,דיוה ןָא ,עשקינײאהַאפ םענייניא ערענעלק ריפ םיא ןבעל ,ןקידנרעכייר ַא- ,קעו !

 סעדייבעג ןוא סנעמיוק ָאייד ןוא ,סעידַאק יװ ,ץלַאה ןופ טכַאמעג ןענעז ײז ןרָאװ

 . םָאד ןוא ;רעסַאװ עמַאס םייב עדלַאה רעכעלטיוה;ַא ןופ דנַאר ןפיוא ןיימש ןלעװ !

 םפיר עמ עכלעוו ,י"ע זָאל 5 ע םונעגַאהנייטשי ךעה םע דו ןייז טעװ רעקמענ

 ןבעל קיאוה ןָאק ,{ײרַא ןיהַא דיז טמוקַאב'ס רע .יעקירעמַא, טנגעג רעד יא /

 /  .ןוָאלהעביא סָאװ:סעּפע רעדניק יד רָאנ םעו ,ןײרַא םיומ ןיא זיב
 --- ...נָאלוצ רָאנ ןלָאז ,רעטומ עטסקילייה ,ןטעבהא  ןֹוָאל רָאנ ןֿכָאװ יז =
 .טָאטש .ןיא קענוטַאה רָאנקידנזָאלּפָארַא דיז ,(ָאטעג הֿפיפת רעי לםעמ רעד טָאה

 ?בייּפש עטלַא יד טימ ךיז טָאה עכלעוו ,טָאטש רעטמולחענסיוא רענעי ןיא ,ןייֵרַא

 עקינערבײב עפַאמ רעצנַאנ רעד טימ ,לגיצ עסייוו ןוא עטיור ,סמערוט ,סרעל

 ?ךיוה יד ןוא ,?םַײװ רעליטש רעד ןופ עילּפַאט רעד ןיא טלגיּפשעגּפָא ,םערייבעג

 יװ ריא רעביא טרעטַאלפעג ןבָאה ,זָאר ףיוא טברַאפעג ,סנעמיוק יד ןופ סעמסַאּפי

 .ןגַאלפ

 .,גערב םענעי היו וא ."עקירעמַא; װ ךיז טָאה ן גרָאמירפנַאפ םענעי ןיא

 + קסַאילב ןטימ עשצירּפשַאב ַא ,קעװַאלצָאלװ טָאטש רעד ןיא יעקירעמַא , סָאד

 טיִמ ןֹוא גמולניפשּפָא:לםוייוו רעד ןיא עקידרעטיצ ַא ,ןוז רעקידנעײנפיוא .רעד ופ

 .עקיד נרעטַאלפ ,עקיטכערּפ ַא יװ ,ןזיוועגכיוא ,טליהעגמוהַא עלעּפענ טכײל ַא

 ןוא עיסולאמ יד ןזיײװַאב- וצ ידכ ,ןענירטנַא רקאב טעוװ סָאװ ,שינעטכאהסיוא

 .עיצוקעשז ענעגָאלשרעד סָאד |
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, 

 :ןסקַאװעגס סיֹוא ןוא ןענַאטשעג רעמייוו ז זיא יעקירעמַא, עקיזָאד סָאד רעבָא
 .טעצ ַא ףיוא מַאהעג ןיושי סע ןבָאה יז ,טנעָאנ יוזא ןעוועג זיא'ס .ןַאּפ שי ןדעי טימ

 | - טלָאצַאב יײז ןבַאה קירב רעד ףיוא עקדוב .רעד ייב לייוװ ,ןשָארג ר ריפ רַאפ עלעט

 ןעגנַאגעג ,ֿפװימש יד קידנעושנָא ,ןענעז | ןיױשרַאּפ ַא ןופ רעייפש ןשַארג ייוװצ

 יד רעכלעוו רעטניה ,קירב רענרעצליה ַא טימ םנעמיוק יד ןופ ןכיו- יד ןגעקשנַא

 . סָאװ ,סגירעקיּכלימ יד ןופ ןעמיטש יד :טכליהעגרעדיוװ ב ביופ גנידצלַא טָאה רעסַאװ

 .?לעװ ,לַאטעּפש ינלָאד ןופ רעטעברַא יד ןופ שירט עקילייא יד ,רעביא ךיז ןעיירש = }

 | .טלעטשעג םינּפַא ךיז טָאה'ס --- רענעגעוו ןופ םורקס םעד ,טעברַא רעד הרצ עי עכ

 | | ייבי | ָאטײקרַאמ ַא
 ,םיא ןמיירגוצ ריז לָאז ן פאה רעד 1 ,רעפמַאד ַא .טעווערעג טָאה ךייפ טיט ווא

 וה | : .ןעמעגוצפייא

 רעד } ןראליפ ; .קירב יד רעטניה טקֹורעג .רעלעמאפ ךיז ןבָאה סעווטארש:
 זיא'ס ווו ,קירב טייז רענעי זופ ,סקניל ףיֹוא לשיה ןטימו קידנכַאפ ,טָאה | ןַאמוצָאל

 | :קאמז 'פפ ןפסטלע םוצ לפיש םעונופ ןגירששענ ,ץַאלַאּפ רעסייוו א ןענַאט לששג

 .*!הקיחמ רעד טימ ,ּפוקסיב םוצ הליחמ רעד טימ -- םטכער ףיוא --

 2דימ יוװ ,םוייוו !סעפעי ןעמווושעג לסוייוו רעד טימ זיא ץליהעג ןטימו דנַאנייב

 .ןגָאלשעג טָאה רעסַאװ םענופ ןוא -- םורא ןעיוועג לופ שימחעה זיא'ס --- סענעל

 !ײז ןעװ ,גערב ןפיוא ןוא .גיול ןופ ךורעג רעכעלרעיֹוז רעפראש א ןײרַא זָאנ ןיא

 ךיז טָאה ,עדובעטַאמ .עלעּפעג ןשיישייצרַאפ ןפימ .ףיױהַא-גראב ןעגנאנעג ןענעז

 ,ןבָאה יז זַא ,סקידנצייר ןוא םכעלמערַאוז ַאזַא םעּפע ןגָארטרעד װ םעצולּפ  ייז וצ

 - ?'א ךיז םורַא ענר ַא ןיא ידכ ,טניוװ ןגעק ןענ יד וטלעטשעכנָא ,ךיז קידנפעטשּפָא

 . ?נערבעג טימי טקעמשעג פַאה טָאטש עצנַאג יד :גנורע דנוווח וַאפ טימו ןקוקוצרעב

 . .עֹוַאק רעמ

 - ;ייב ןופ ,טזָאלעג ךיז טָאה'ס ס יו ,עטננערדעגנעמַאזוצ ,עלזייה עמלַא רעיײז יד

 .רעשיירב ַא ןופ קע םייב ןטניה ןבילבעג ןענעז ,עדוכעטַאמ ןגנע םענופ ןפ יז עד

 עג ךיז ןבָאה ןטסירק ןוא ,ןרעיו . יד יב טעיירבשג ןבָאה ןריי .סַאג רעקישיור ןוא

 :טימ טָאה עמ סָאװ ,לח 2 'ב םענופ רעבלעז רעד --- ער דעטַאק רעד םּורָא .שלמַאז :

 0 ..גנוקישהַאפ רעדו ףיוא םייצ עצנַאג יד ךיז טימ-טאהעג

 , טָאה מו ןמעוועשלעפעג) םשִינ רעלָאמשרע דליב רעד טָאה לַאּפ ןקישצ יא ןיא

 ץַאלּפ ןפיוא ?ָאד ָאניד ןוא טנַאװ רעד .ףיוא .ייז  .ייב ערדעּפַאק יד :ןעזעג סָאד

 זזעװעג סע זיא ײרעלַאמ ךעלרע .ַאזַא --- שמיטשעגנעמַאזוצ קידנעטשלופ ןֿבָאה

 - םָאלש ! ,סעציּפערעשש עמיור רעפנוא סעפענ ןעוועג ןענעז טרָאד ייס ,ָאד יי

 רעטנוא זיב סמערופ עקנַאלשי ייווצ ןוא ןפייז יד ןיא ןשקנו ּפ:סיש ימו ךעלמשרופ

 'יד טימ ,םנטנוה יד ףיוא טצעזעגוצ דיז ןכָאה ןבייק עטלנילפַאב ווו ,סנקלָאװ יד
 נ . א : : : יי :י י 2 : /

 .סקנול ןענַאטשעג זוא סָאװ ,ּפוקסיב 'םענופ ץַאלַאֿפ ןסײװ .םעד :טנימעג *



 רעד ןופ סעקסיּפ עטנפעעצ טימ ןרעיול ןוא ,טפו? רעד ןיא סעּפַאל עטשרערָאפ
 יצ ,דיירפ םימ ףיורעד ןרעול יײז יצ רָאנ .טָאטש רעד ןיפ דניז יד ףיוא ךייח

 2ייז ףיוא ןעמ טָאה סָאד -- טקישעג ללכב יז טָאה'ס רעוו ןוא --- ןרעױדַאב טימי
 | : .ךייה רעד בילוצ ןעזעגנָא טשינ םעדהָאמ-ערע

 -- עקיליזַאב -- ןפורעגנָא הנושמ טרעװ סָאװ ,םוטקיליײה .עקיזָאד סָאד == |
 טשינ זיא רע .שקירדעגוצ טָאה סע .שיצירּפ ליפוצ ןעוועג רעילסעט ןְרַאפ זיא |

 : ןעגנַאגעג ךיז ןוא ,לטיה סָאד קידנעמענּפַארַא ,ןָאטעג קוק ַא טָאה .ןעגנַאגעג גײרַא
 רעד וצ גילו רוה ,ענַאילשַאמ .ךה דו --- .טגָאזעג ןבָאה ןששנעמ יוװ ,געוװ ןייז |

 .קידנעײגיבהַאפ רעבָא .סַאנ;יקסגנעל ףיוא ןענַאהנײמש רעה םענופ "עזָאלולעצ;
 / טימ ןוא ,סקניטלַא ןַא ,?כעלָאשטשָאק קירעדינ ַא ןעזרעד .רע טָאה ,קרַאמ ןכרוד

 - םייב רעלטעב ַא-.סטרעקיוהעגנייא ןַא --- ןגָאז ןָאק עמ ,למערומ קיטרַאלוּפָאק ַא |

 .לָאשטשָאקײעיפַארַאּפ רעשימייצרַאפ ַא זיא םָאה זַא ,טרעלקהעד טָאה גנַאגנײרַא
 .טעטַאלרַאפ רעכעל יז ,ןיא ןוא ,עפעפולעגּפָא ןעוועג ןענעז םנעוו ענייז ,דעלקריו
 יי | | הי ברא - ,רענויטש טימ

 .רָאנ ןענסנעשטש קירנעיצטימ ,ןַאטעג גָאז ַא רעילסעמ רעד טָאה -- םוק -- || 'ו
 ןייטש ָאד רימָאל -- .לָאשטשָאק םענופ טייקלקנומ ןוא .טייקליק רעד ןיאו ךיִז
 : | ...עגרי א ןעורּפָא ןרימ ;סָאנ ןַאּפ ןרַאפ לסיבַא

 ןופ רעטרעוו יד .ןעקנַאדעג ידיןעמענפיונוצ טנָאקעג טשינ טָאה ענסנעשטש
 :ַאב טשינ ןיטולח? ןבָאה ,ענעגיולפעצ ןוא טנייה עטלַאק .עכלעזַא ,הליפת רעד |

 ,רַאפרעד רשפא ןוא טַאהעג ןקורדנייא גיפוצ סנטצעל רע טָאה רשפא ,טקיאז ר !
 | .לָאשטשָאק ןקיזָאד םענופ שקידדעגוצ טליפעג ךיז טָאה רע סָאװ

 טלָאװ עמ יװ ,עקיד עכלעזַא םנעװ יד .טפול יװ רענייטש רעמ ןעוועג זיא'ס
 מרעיובעגכהוד ?גיח םענרענייטש ַא ןיא רָאנ ,טלעטשענֿפױוא טשינ לָאמנײק ײז|
 דנַאנַאכָאנ רעהַא ןעיצ עכלעוו ,ןשטנעמ יד רַאמ ךחידי ןוא ךדוד ףיוא גנונעפע ןַא

 יי י = קא{ + .יסעקשערוימ יװ
 . ףיֹוא ןצַָארטעגנָא רעבָא ןטנַאװ רעד ןיא ךיז ןרַאּפשנָא נלָאעעג טָאה רעי

 ןעװעג זיא עמילּפ יד .שֹו יוקע גמיהַא ךיז טָאה רע .עמילפ:ןייטש ַא ןופ טנַאק א
 - ןיא עריפ רענעדפָאג ַא טימ ןוא ךייח רעד ןיא ןרעטש ַא םיּפ.ענרָאמרַאמ- ַא
 / ףרעביא רע טָאה ,ןעװעג טשינ סערעטיפ ןייק גנאפ ןיוש ליײװ ,ימ טימ .שטשוילב
 ?װַאױק יד ןופ רעפעש םעד ,ַאדַאל רימיזַאק ןופ קנעדנָא ןקילייה םעד, :טנעילעג
  ןַא ךָאנרעד ןוא ,טפירש רערענבידה ַא טימ ,טֵרָאד סעּפע ךָאנ ןֹוא א ...'סעקַאי
 | ."רעפישרעביא רעקװַאלצָאלװ יד...,, :טפירשרעטנוא

 טָאה ןֹוא רעטקרַאטשעג ַא לָאשטשָאק םענופ  ןעגנַאגעגסױרַא זיא עטַאט ט רעד
 עמ טרַאװ/ ,יקסטנעל הי וא ,ןופריָאד יוװ ריילג טיר ערעלענש טלעטשעג וליפַא

 - עיגיל:גײװצײזַאב ַא ןופ ןַאבַאלש םעד רעבירַא ןענעז יז ןעװ טשרע .םיא ףיוא ןייש
 טָאה ,וקרַא ןעיוהג ןגנַאל א א רעשניה עגישַאמ ןופ שיורעג םעד טרעהרעד ןוא =
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 לטניפ א קיאורמ וא ןוא לסק ַא יד ןיא ּפָאק / םעד םעילוטעגנייא! רעדיװ רעטלַא רעד
 .ןעמערב יד טימ ןָאטעק

 ןָאטעג וייוו א רע טָאה -- טייטש טרָאר סָאװ ,רעביא טשרָאקָא ןעיל -- =
 רשפא --- .לגיצ עטנערכבעגכיוא קרַאטש ןופ ייבעג םיורג ַא רעביא דקיש ןפױא
 | וי | ?ָאד טשינ סע ןיא

 סָאװ ,ןיוש טשינ דָאנ זיא/ס סָאװ ,דניק 8 יװ ,ןעוועג ןדירפוצ שלָאװ - רע
 רעבָא .םלעוו רעדמעהפ ַא ןיא ,עדמערפ וצ ןייג רע םעוװ םורַא חעש ַא ןיא טשרע

 :טנעײפעגרעבױא קי דנחיזיבַאליס טָאה ענסנעשטש' .

 ;ןעיצקַא ,זָאלולעצ ןוא ריּפָאּפ ןופ קירבַאפ ,רעגנעס ןוא ןעגַאהניטש ----=-|

 יי | .ָאד יַאדװַא --- .זעני
 ףיוה ןפיוא טרָאד ןענעז סע .ןקרַאּפ טייז רענעי ןופו שקוקעגנײרַא ןבָאה יז |

 ;ייא .ײֿפערענעדישרַאפ -- עטלַא ןוא עגנוי ,טָאטש ןֹוא ףרָאד ןופ ןשפנעמ ןגעלעג-
 ןיא ןבָאה רעדיוװ ערעד ונא ,ןפָאלשעג ןענעז לייט ,ןמרָאק ןיא טליּפשעג ןבָאה עקינ

 | | | .טסעומשעג ךעלדער ענילק
 - ףיֹוא טרַאּפשעגנָא ןסעזעג | זיאו ,ןקרַאּפ עמַאס) םייב ?ייוװ ,ןטסטנעָאנמו

 -רמעה טעשסַארמעצ א ןיא ,קיסיירד רָאי ַא זופ ,דָאנ שטנעמ רעגנוי ַא ּפיוטס ַא
 .םיא םורא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,יד ֹוצ טדערעג ןואו

 רעקירָאה רעד ןיא ךיז קידנעלבַארג ,טדערעג רע טָאה --- ?ערעדנַאּפ --|

 - ןיא ערעדנַאּפ --- .טלּפמירגעג ןילָאדנאמ א ףיוא שייקיליײװגנאפ תמחמ יו ,טסורט:
 .טשינ ןעמ טעוו ,עסמורעיימ ןיימ ,רַאפרעד םיא {גָאלש ,רעגריב רעשירַא גנוא ןַא |

 רעד ,קסע ןַא ןעײרהנָא ָאד רע עוו ,טנעצָארּפ .ַא טגָאזעגוצ םיא טָאה/ם ?ייוו ןוא
 | י !?רעטָאפ ,ןייז טביופעג רע לָאז ...םעבָאל

 - טקיקעגנירַא טקנוּפ טָאה סָאװ ,רעילסעט םוצ ןעװעג ןדנַאװעג ןיוש זיא סָאד
 :ירנַאב ,ןא םיױרָאּפ  ןָאטעג ןַאּפש ַא רע טָאה קידנליוו טשינ קידנליוו .קינײװעג

 יי :טרעפשנעענּפָא ,דרערד ףיוא ןששנעמ ידו ?טיה ןטימ קידנפי
 : .ןמַָא ,ןטייקיבײא עקיבייא ףיוא --- 

 .טלכוימשעגרעמגו ו ןבָאה ײז יו --- טלײװרַאפ םינּפא ײז טָאה סָאר

 / רעד ןביו העגנָא טא --- ?טכַארבעג ןַאּפשק וב רעד רייא טָאה שייוו זופ: ---

 - רע .םִיְרבח יד וצ ןעקנוווענוצ ייברעד ןוא ,ןקעטש זפיוא קידנזײװנָא ,רעקירָאה |

 םטמעשרַאפמוא ןַא ,סקיטַאלג ַא םינּפ ַא ןוא ,ןגיוא עטעילוקעגסיױהַא טָאהעג טָאה
 | | .ענָאלרָאּפ ַא יװ ,םנבירעגּפָא ןוא

 .רעקצָאלּפ ! ןטימ רימ ןעײג עיצוקעשז עמַאס ןופ ןעיװָאנַאּפ ןעיצו וקעשז ןופ ---

 יי | : | = .שקור | 

 טסוּפטָא ןַא היא ...עיצו קעשז ןופי טקיה ןמימ- ,עקנ קנירעייפ ,טרעה .ריא -- =

 - | = ?יעוָאלולעצ , עקילייה יד ןרעַאב וצ:
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 ..ןבי והעגרעטנוא ךיז וטנעה י דו ףי וא ןליפַא עקינייא/ ןמעכאבעצ ךיז ןבָאה ענעי

 מכַאמ רע ?ךיז רע טכַארט סָאוו .ןפכיופ יד וטשמעוװקרַאפ וטָאה ענכונעשטש

 ,ןםייהשִ ףיוא ליומו ןמימו ,רעשמעשרַאּפמוא רענעי רעבָא ?ןטַאט םענופ לכקיּפש ַא

 :ךעלשטנעמ ,קזוח ןָא ןפורעגּפָא םעצולּפ ,דיז .טָאה

 .לרעֶטָאפ ,ךיז עשז טצעז זיא ---

 - ;רַאפ/ םש ןייק זיא סָאד ןרָאװ .ןקזוח וצ טלָאװעגפָא ןיוש םיא ךיז טָאה'סו

 ?יילק ַא ,עי צוקעשז ןטסיװ םענופ שטנעמ ַא ריד רַאפ טייטש סע ןעװ ,טשינ ןגינעג

 ןעננעה רעֿפטכע?פ:סעצנָאװ עט?עגרַאפ יד .?קימולק ַא .טימ  ,רעטַאװעכילּפ ,רענ

 רע זיא ןצנַאגניא ןוא ,ןקַאב ענערילַאק:דרע ,ענעלַאפעגנייא יד רעביא ּפָאדַא םיא

 נָא טשינ ַאזַא סעּפע ןוא .רעטרעקיוהעגנזיא ןַא ,דרע רעד ףיוא טקוקרַאפ םעּפע

 =ענרַאפ וצ סָאװ ןעוװועג משינ טלַאװ'ס זַא.,םינמיס ערעדניזַאב ןָא ,רעקידיושעז

 ןעמו םיִיוו זיא ,יחַא .עװמַאּפ רעד רעטנוא קַאהײעקעט יד טשינ ןעו ,ןעקנעד

 - 2 : -  .טש'נרָאנ רעמ -- קַאה:עסעט א :תוחפה:לכל

 רשפא .םעקושטאורה אפ יד ףיוא רעטנוא טראוו ,רעקנירעייט ,דיז .טצעז ---|

 יש יה .ןקילנּפָא ךייא םעװ
 .ײז ןבעל טשעזעגפַארא ךיז ןבָאה ,ןענכנעשטש שימ עטַאּפ רעד ,עדייב
 0 ?סעקישטאורהָאּפ עקיזָאד ירד ,יײז ןענעז עלעפיוו ןוא ---

 | .ןַאװיא ןייא ןוא ריפ --|
 | יי .טכאלעצ עלַא דיז ןכַאה רעדיוװ

 .טשינ סיייוו'כ לי ,גערפ'ב ,ומייוװ ןופ) ,ןשיטנעמ עביל ,רָאד ןיב ךיא --- |

 הא א | ...תמואב

 ,רעטכעלעג סיורא טפוה סע סָאװ ןוא .תמא ןנָאז ,לרעטָאּפ ,רימ ןוא --
 .ןיא ןעקנירט ,סעסעבָאל ,ייז ןופ ריפ :זיא סע יװ ,גָאז ךיא ?קידקוש רעוו זיא

 ךענָאק יז ןרָאװ ,רעכיב יד ןיא יז ראפ טביירש ךרעטפוניפ רעד ןוא ,לרָאמ טנַאק

 . | | י .טשינ
 - -.ןענָאק ששינ ןלָאװ םענַאּפ זַא ,דיז שקישעג ---= =

 ?נירע'ייופ ,םניימ ריא } 6 !ןקַאבעגסי וא טשינכָאנ יז טָאה עװטסנַאּפ ָא:יד זַא --

 - | ?ןנעלעג טשינ ץַאלּפ ןפיוא ָאד ןענעז יז זַא ,רעק
 - ןָאפעג ףיוא רעדור ַא .ףימ רָאג טָאה ,רעילסעט םעד ןפרָאװעגוצ ,ענַארּפ יד

 טלקניפעצ ךיז ןבָאה ןגיױא .,זָארג ןרעביא .ּפעק ןביוהעגפיוא דיזי ןבַאה'ס' .עלַא

 עלַא יד ...יקסרעכַאמ ןוא קַאשטמוס ,קעלַאדוא ןעוו ,ןסייצ יד דיז ןענָאמרעד םייב

 ?כוהעג ץאלפ ןפיוא רעדָא רעלעז געיו טפוטשעג ןבָאה --- סעקישמאירד ןַאּפ עקיטנייה

 ' לעוו ןטסעימוצ | :עקיסייב ,עפהַאש רעשרעוו ןלַאּפ עג ןענעז סע . סעטקלַאבָא םעוועיל 2

 | . .ןקעלַאריא
 ןפהָאװעגפױרַא קירבַאפ ןופ םיא טָאה'מ יװ ,טקנעדעג ריא ---|
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 יד טנערפעג ןבָאה --- ?ןפרָאװעגסױרַא ןעװ ?ןפדָאװעגסױהַא טָאה רעוו --
 | .ערעגניי

 רערעטפע ןַא טרעלקעגפיוא טָאה --- } לעוקָאק רַאֹפ ךָאנ ןעוועג יא סָאד / ---

 .ןלעצ ןגָארטסױהַא טנעלפ קעלַאה ןוא --- .טםנורש ןקידנרעװיוהג ַא טימ שיינע

 -- יקסניּפנעק ןיא ,ןֿפרַאװעגסיױרא ם יא טָאה' מ ןעוו .ןפלאה יז ךיוב םורא .זָאלי

 רעד ןֹופ :לרעפצנעפ םייב לרָאשנַאק ןיא טרָאד טציז קָאװ ,רעמיר רענעי טָא

 /?געק םײנ טַאטשרַאװ ןיא טייז רענעי ןופ ןיא ,סעקישמַאירדָאּפ יד ןריטמַא םיײז

 -:עג טלמער יקסניּפנעק ךעלמענ זיא --- ריט ַא ןגעק רימ ַא ,ןסַאּפ ןעמַאזוצ יקסניפ .
 ;עי ןוא .םיא רע טנערפ -- "?טעבנגעג וטסָאה סָאװראפ ,, .ןקעלאדוא וצ ןעגנאג-

 םוש ןייק טשינ ןבָאה יז זַא ,טזייװ ןוא ."?ןגעוו םרעדניק יד ןופ, :טרעפטנע רעג

 .ןלָאז ײז ,ןגילרעטנוא יז ןָאלולעצ ?סיבַא שטָאכ טלָאװעג רע טָאה .גויצפעב
 עינַאּפ , :ןֿפעיקָאק וצי יקסניפנעק טנָאז טלמעד ץלָאה | ןליוה ןפיוא ןניפ טשינ

 טרָאד זיא'ס .טיונ תמחמ טָאה רע .טשינ ןָאק עמ -- רע טגָאז -- ,רָאטקעריד |

 .ןעמונעגוצ קירֹוצ ןקעלַאדוא רענעי טָאה "...ןעזעג ןילַא בָאה'כ ,םיונ עכעלקערש ַא

 ?נוא רעד טימ טלקַָאש רע .רעכַאמ רענװַאלג רעד קעֿלַאדוא ײז יב זיא טציא ןוא
 | | ..לימ א ,זיוה א טגָאמרַאפ ,גנומענרעפ

 בָאה'כ 2 ןפרָאװעגוצ ץעמע טָאה --- ענּפיל רעטניה קעטנַאיַאמ ַא ןוא ---

 - | .פקעטנַאיַאמ ןייש -ַא ,ןעזע םיא
 גווועג רעילסעש רעיד ךיז טָאה -- ?| ןגָאלש שעגפיירַא דיז טיֹונ ןַאזַא ןופ ---

 | זיא -,רעצעלּפ ןוא סנעמייק ,רעזייה ,סעלַאח יד קילבו ןטימ קידונּפַאכמורַא ,טרעד

 ?םנייז טרעטציא זיא ץלַא סָאד --- .סעיצוקעשז ייוװצ ןײרַא ןטלָאװיס עכלעװ

 ;עצ םעניא ,רעקידװעדערַאב רענעי שרעפשנעעג ימַאה -- לרעטַאפ/ ,ץייג --- | |

 .םיא ןָאק עמ ..ריא לפיוו ,ליפיוזַא ָאד טגַאמרַאפ קעלאהוא -- .דמעהו ןטעטסַארכ

 | .עגר עדעי ןפרַאװכױרַא רעדיוװ

 ?ןפרַאװסײהַא ?שמקײהמוהכ םיא םע ןָאק רע ןוא-..?ַאה ,דימו:ףכית --

 | יה . | -.ערעדנַאּפ ---
 | ?קישטאיררָאּפ רערעסערג א רָאנ ןייז רעד לָא וי ---- |

 רע .רָאשטקערידײטֿפיו ה רעד ,רָאטקעריד רעד זיא ,רעקנירעייפ ,ערעדנַאּפ --

 ;יא טלעטשענקעווא םיא טָאה ןעגַאהניײטש ....טלעמשעגנָא ןרָאװעג סָאװ:רָאנ זיא

 | .טציא טעװעטַאבעלַאב ערעדנַאּפ .עלא רעב

 יה יי ר | | ?ןעיט סָאװ ענעי ןוא --

 - ,רעוועילבעה :ןשטנעמ ןריברעוו ,רעקנירעייט ,ײז ?סעקיששאירדַאּפ יד --- =

 - רַאֿפ וליפַא ,רעמַאק:?סעק יד ןעגי דַאב םוצ ,ןעווע דָאפסיױא םוצ ,רעריפגדעלעגעװ

 טפור סָאד .ןביופרוא ןַארַאפ ןענעז'ס ןעװ ,ןששנעמ וצ ײז ןלעטש ןפַאטשרַאװ יד

 תירא עיצקעריד רעד .ןופ טכַאּפ אזא ."ןטעברַאצַאלּפ ןופ גנומענרעשניא; ןַא ךיז

 - העשענתַאהָאועס



 ?ושטנעמ ןייק ןָא טשינ ןילַא עיצקעריד יד טמענ סָאװהַאפ ---

 ןָא טמענ עיצקעהיד יד --- ?ר וע טיָאפ ,שיראנ ג יוזא טשינ זיא עיצקעריד יד --
 ' ,ןעמענ טשיינ ךיז ףי וא יז ליוו רעפעבהא:ןָאזעכ ןייק .עקידנעפטשַאב רעכָא ,ןשטנעמ

 לָאמא ןָאק עמ ןוא ,סערוטנַאװא ענעדיישראפ ןוא ,שינעײרדּפָאק א יא סָאד לײװ
 יי יי .ןײרַא :קסיּפ ןייא ןגירק|

 ?רעסעבי סע טײג ןקידנעטשַאב ַא ןיא --

 :עסַאקײײיל ,א טָאה ,ץעזעג ןטיול טטעבהאו רעקידנעטשַאב א !יווא יװ ךָאנ --

 ;לעזא .םיֹורָאפ ןדקעמ םיא ןעמו זומו גָאזּפָא ןא ןגעוװ ןוא ,ביולרוא ןוא ,ץושי ןוא

 ?רעטעברא:זָאזעס א רעבָא .ןפלַאהכיוא ןָאק רעכי

 משימעגניירא ךיז טָאה -- רעכלעוו .יוװ ,ךיוא זיא רעטעכברא:ןָאזעפ  ַא --

 .ענע דישראפ ןאראפ ןענעז ןענָאזעפי --- .רעכעליורג רעד ,רערעטלע רע

 .:אפ ןענעז'סו -- .רעטעטסאהכעצ רעד ןעוועג הווומי טָאה -- יוזא זיא'פ/ ---

 יזיא סָאװ ."רעקילייוומייצ ַא,, ןוא א !"רעקי דנעמשאב א, :ןענַאזעס יילרעײווצ זַאר

 גנאק ןופ ןיײנסיוהא טציא טעוו קעלאהוא זא , אראפ סָאװ יטָא ?דיישהעשנוא| רעד

 טימוק קַאה רעד טימ לרעטַאפ ,טיולּפ םייב ,טרָאד יעה,, :ןָאט יירשעג א ןוא רָאט

 ןיײינ ריא טעוו -- ?!סעקלַאבָא יד ןֹופ םעקנעס יד ןקַאהמוהַא ץַאלּפײ:ץליהעג ןפיוא

 םעוווהשפא זא ,ארומ רעד טזמ ,יײװצ יִצ רָאי א ,גָאט א ךָאנ גָאט א ,ןקאה } יהא |
 םעוו סָאד -- '*!כעקלאבָא ןייק ךייא ראפ ָאטשינ ,טשינ טמוק, :ןגַאז'ןנרַאמ רע

 ןוא ,ץַַאלּפ ןפיוא ןגיל יוזא טָא טעוו ריא זא ןוא .ןָאזעס 'רעקידנעטשַאב א, ןייז

 'יסייה רעדיװ רייא דָאנרעד ןוא ,מעבראו רעד וצ ןסײרסיוהא לָאמַא ךייא טעוװ רט

 | .ןָאזעסי 'יףעקילייוװפייצ א ,, זי טעװ סָאד -- ןגיל

 וסָאד זא ..., -- .טצפיזעג ,ּפָאק ןמימ שיירדעג ,טרעהעג טָאה עטַאט רעד

 שעג מָאה עגסנעשטש ןוא .?סעּפע ענינעשימ ַא ,ןעּפױטַאּפ טשינ ּפָאק ןיא ךיז ןָאק |

 = -- רעטכארטראפ א ,לפַאנק יד טימ ןכָארגעג טָאה רע סָאװ ,?בוי 'רג םעניא קוק

 | ...רָאלקמוא רעײז ןוא רערעשייוו ץלא ,טייוו זיא !עקירעמַא, סָאד

 .ןעמוקעגםיורא טשינ רענייק זיא ?רָאטנאק ןופ .ןעהעש רעבירא .ןענעז'ם.|
 . :ןפערפ שוװורּפעג ןבָאה ץַאלּפ ןפיוא) ויװסעטפָאכ ןגעלעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ

 ןבָאה רשפא ןוא ?ךיז וצ סעקישטאוירדָאּפ יד ןפורעגסיורא ערעדנאּפ טָאה רשפא =
 :עג קַאשטמוס תבש ןקירָאפ ךַאד ךיז טָאה ? אלשעצ סעקישטַאירדָאּפ יד ךיז
 :רַאפ ןזיוואב טָאה רענעי סָאװ ,טלענ טשרָאנ א בילוצ ןקעלַאדוא טימ ןגָאלש
 טסימ יװ שיט ןפיוא טניק טלעג .סָאװ בילוצ ןבָאה יז .ןיירא ןזיוה יד ןיא ןקעשש

 א:ןַאזעס ,, טרעדנוה ןביז ראפ סנשָארנ ןוא ןעניױלנָאפ ץלא .?טסעק לו א --

 קידנסיװ טשינ ,ןריולראפ ּפעק יד ייברעד ןטלָאװ סעקיששאירדָאּפ יד ."רעטעב

 , .רעקיטַאמעּפַאֿפ ַא א .טסײװ רענעי .ןַאװיא טשינ ןעװ ,סָאװרַאפ ןוא ?פיװ ,ןעמעוו

 טמָאה ךָאנרעה ,רַאצ ןראפ עיזַאנמיג רעקצָאלּפ ןיא קיטַאמעטַאמ ןופ רערעל ןעוועג = |
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 קרַאטש ַא סױרַא רע זיא עיצולָאװער רעד ןופי .המחלמו רעד ףיוא ןעמונעג םיא ןעמי

 ?בֹוב רעד ייב לרָאטנַאק ן ןקיזָאד ןיא ,מקעטשראפ ָאד ךיז טָאה ןוא רעטירבעגּפָא

 יי ...גנורופ

 ;יינש א טימ טַאהעג הנותח טָאה רע .םעמאלז טרעדנוה ריפ םיא טלָאצ עמ |

 ןיא םטכעלש ''קינליזַא, אזא סע זיא וצ = עמשסַא ! ןא ןוא ?זייה או מַָאה ,ןירעד)

 : . . 3 ןליֹוּפ

 - ײז טָאה רעכלעוו ,ןגיוא עטעילוקעגםיורא יד טימ ,רעסי דוועדעראב רענעי =

 ,לַאברָאק טסייה רע זא ,שסוװעג ןיוש ןבָאה ייז) טעפעששראפ רעטשרע רעד
 ,לַאטעּפש ינרוג ןוא רענעֿפטכַאנ א ןגעװ שנָאמרעד טָאה עטַאט רעד ןעװ לייוו

 ןענעז סָאד ,ַא , :ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה ,יקסווָאקמור ןאּפ ןופ קעשנָאיַאמ םעד
 .ןיב'כ רָאנ) .סעלַאנרָאפ סיקסוװָאקטוהו ןַאּפ ןופ .,לַאברָאק ןיב ךיא !ןשנַאק עניימ

 לַאברָאק רעפעטסאהכעצ רעד טָא זיא ,('...סעבָאל םעד ןופ קעיווא גנַאלנופ ןיוש

 / טָאה .ןדייר וצ רָאנ יבא ,טרענגילעג ,טסווװעג טשינ זא ןוא ,טסווועג ץלא טָאה

 יי .האנהו עלעּפָאט א טַאהעג --- שדערעג ןוא שצַארקעג ךיז |
 יד .ןעקנירפ טסולגעג םיא) ךיז טָאהס .ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ענסנעשטשי = |

 -  .ןָא ןטכענ ןופ טַאהעג טשינ רע טָאה ליומ ןיא רעסאוו ןוא ,ןקַאכעג טָאה ןוז
 ןעגנַאלרעד וצ טשינ ,קידנבעג גנוטכא ,ץַאלּפ םעד ןעגנַאגעגײבראפ זיא רע |

 . וװ ,סעדייבעג עמיור עגנַאק ייווצ ןעגנַאנעגיי ברַאפ .ןיא .ןששנעמ .יד ןופ ןצעמע

 טָאה יז .עקלשזאס א ֹוצ ךיילג ןעמוקעגסיורא) ןוא ,ןענישאמ טעקסארטעג ןבָאה'ס

 גָאד רעד רעטניח .לקניוװ ןייא ןיא ןרער סעּפע ןוא טנעמעצ ןופ ןגערב טַאהעג

 : ןֿפאפעגוצ יא רע .ןארק א טנַאװ א ןיא טקרעמאב רע טָאה עקלשיזאס רעקיז

 :ןַאטעג ךליה ַא טשינ סע טסָאװ ןטניה ןופ ןעוו ,ףוס א ןָא ןעקנורטעג טלָאװ ןוא

 | | - !ןעילפ טסעװ לײװ ,געװ ןופ קעווא --
 / ןיא ןגי ןֿפפעגרעבירא זיא עלעגעוו א .ןעגנורּפשעגּפָא םייצ רעד וצ זיא רע |

 ןטניהנופ  זיא םענייא ןדעי ףיוא .סטירד א ןוא סמייווצ א םע דו ךָאנ .טיײז רעד|

 םעּפָאפעג םופ ןטיײװצ ןטימ ,םופ ןוא טנאה ןייא ףיוא רעטעכרא ןא ןעגנָאהעג

 יד רֶעביא רעדער יד טימ קידנעגנילק ,ןגיולפעג זיא עלענעװ סָאד ןוא ,דרע .יד

 ןזיב עטעּפולענּפָא ,רעצעלק; דנור עקי ר םריפע טָאה'מ .סעניש יד ןופ ןפפעהַאב

 .סיירג .יד רעטעמו א טַארוקַא עלאו ,ץלָאה ןסייװ
 טריפעג ןבָאה ײז ?ײז ןר"פ ןיהווװ .ויז רָאנ שזָאלעג ךיז טָאה .ענסנעשטש = |

 -טהעקעגרעביא רעריפײעלעגעװ רעדעי טָאה ָאד .עלאה רענעפָא ןא וצ ,םייו טשינ

 טרָאד ד ליײוו ,ןיירא רעסאוו ןיא ןָאטעג .עכוילּפ א טָאה ץלא סָאה ןֹוא ,גנודָאל ןייז

 | = רעטעברא ייוווצ ןענאמשעג ןענעז בורג ָא;:רעד ייב ןוא ,בורג א ןעוועג זיא

 ידנעװערעק ,סעּפַאשטש יד ןיא סעקעסָאב יר טפַאלקעגניירא ןבָאה םעקעסָאב

 | ;ביוחעגכולא טָאה רעכלעװ ,רעײװנָאק א ףיוא ,טנאוו רעד ןיא גנונעפע ןא ו

 ווו ,קָאטש א ףיֹוא ,דייה רעד ןיא ןג גָארטענקעװא ןוא רעסאוו םענופ ץלָאה סָאד



 ?ַאלק ןקיזָאר םענופ ןא ! קערש א שוא ןטלַאנקעג | . טעיָאװעג טָאה סָאװ:םעּפע

 .זיוה עצנאג סָאד טלסערשעג דיז טָאה יירעּפ

 ;טאשעצ יז } ןעוועג -ָאלק טשינ םיא זיא'ס ןוא שכרָאהעג טָאה ענסנעשטש |

 קעווא רע זיא ףוסל ??עשַאק א ףיוא סע ןכיירעצ רעדָא;ץלָאה סָאד .טרָאד ןעוועק
 ָאד .רַאב רעקיזיר א וצ דעלנע ,רַאוװורעזער א ראַפ טלעטשענּפָא ךיז- ןוא רעטייוו

 ;רעדו טָאה רע סָאװ ,רעקיבפעװ רעד ,גיול ןופ ךיהעג א ןַאטעג ץעז א םיא טָאה

 טסילפ סָאװ ,םיוש:רעסאוו רעד ףיֹוא טקוקעג טָאה רע-ןעוװ ,קירב רעד ףיוא טריּפש

 ןלַאּפּפָא ןעמווושעג ןענעז סָאד זא ,ןסױששעגנָא ךיז טָאה רע .לסײװ רעד טימ
 ץלָאה ןופ טכאמ עמ יו ןוא ,ןָאלוקעצ זיא סניוװא סָאװ רעבָא ,זָאלולעצ ןופ

 ..ןייטשהאפ טנַאקעג טשינ ןפוא םושכ רע טָאה סָאד ,ריּפַאּפ
 ןםיוא ןענופעג רעדיװ ךיז רע טָאה ,ןינב ןקיד העטיײװ םעד קיד נזיירקמורא

 רעד רעטניה .גחאווננוי עּפיהג א ןעזרעד רע טָאה  ?קניוװ ןרעטניה ןופ .ץַאלּפ

 - ןבָאה .רָאי קיצנָאװש רעדָא ןצכַא וצ ,םיא ןופ ערעטלע ןעוועג ןעטעז ייז .טנאוו

 .א':ײװצ דעפשננייא ןבָאה טסעומשעג .קידנסעומש יירפ ,ןטרָאק ןיא ט?יּפשעג
 רעסיוועג א טימ וליפא ,רעמעדיילקעג ןייפ א ,ןידנַאלב רעלעקנוש ,רענבאהגז - .

 םינּפ לופ א טימ ןידנַאלב רעלעה רעּפמערק א ןוא ,ץנאגעלע
 וי דנַאלב רענייש רעד  טנערפעג טָאה --- ?ףיורעד וטסגָאז סָאװ! ןוא .,ונ --

 יו ער עדיאװ זדנָאשק רעד סָאוװ סָאד--ןקעשטַאמו וצ ךיא .גָאז --- רבח א |

 .עכלעזא קא טשינ ביילג ריא .יירעדיולּפ עשירַאנ זיא סָאד -- ךייא ףיוא סיוא

 | *..."יצנַאיבָאר ָאצ, : סענָאבמָאבַאז

 ןרָאװעג ץעמע זיא -- משיג טסיּפש וד יצ טסליּפש וד ,קעשַאמפ ,עה -- =
 : !תֹוחור ידסוא וצ ,םענ נ רעדָא גָאלש --- .קידלוהעגמוא

 | הי | | | ...םעג'כ --

 ןוא רָאה עלעה ,ןעמערב עלעה יד ףיֹוא זָאמעג קוק א טָאה ענסנעשטש

 ;מָאבאז -- טגָאזעג רעטהעוו םוהנָאשק ןפיוא טָאה סָאװ ,םענעי ןופ םעסולּפ עמיור
 - .טזָאלעג ריז ןוא ןָאטעג טבארט א רע טָאה -- "ןידנָאלב רעשיריזח א .- .וסענָאב :

 | | ןטַאט םוצ ,ןקרַאּפ םענופ גנוטכיר רעה ןיא
 ןא ןופ יוװ .ןעגנורּפשעגפיוא עלא  ןענעז ,ץַאלּפ ןטימניא ןעוועג זיא רע ןעו

 ענסנעשטש ,לרָאמנאק םוצ ןפַאלעג ןע ונעז יז ...סיומטש:טניו א ןופ יװ ,סיירפיוא |

 טי : קבר | .ןסָאֿפעג ןיהא ריוא זיא

 ;אורדוַאּפ .יײװצ ןעננאגענסיורַא ןענעז ,ןלַאמשרהעּפ  רעשניה - ,רַאטנַאק ןדאפ

 רעטײװצ רעד .סעצנָאװ טימ ,םינּפ טיור א טימ ,רעקיד א רענייא .סעקישט |

 ןיא ?רוּפַאּפ א ןמלאהעג טָאה רע .רענעגיו בעגנייא ןא , רעראה א , רעשרָא יאב א

 .שילַאקיטַאמַארג טשונ טצונַאב רעטעברַא רעטסָארּפ רעד טָא סָאװ ,קורדסיוא ןַא *
 -ָארָאצ, ןעמָאנוצ םעד ןגָארקעג רע טָאה םעד בילוצ ;ןיז ןרָאלק ַא ןָאו זיווונטייצ ןוא
 י | | | ."וצנָאוב

 יי
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 אש ןביוהעג נָא ןעמ מָה סו ע ןשיוװצ ןוא ,טנַאה יד ןביוהעגפיוא טָאה .טנַאה

 - ...עמטיל א טָאה סעלאדוא !רעליטש --- .ןעקיה
 .םיוא ןא ןופ ןגיוא יד םימ ןָאטעג קוק א ,טטסוהעגרעטנוא טָאה רענעי ןוא |

 :  :ןּפמו והחאפ ,לימש ןפורענּפָא דיז ןוא שיפ םענעגנַאגעג

 ?אוו וא ףיוא העש טסעק .ןעװעדָא?סיוא םוצ ןבָאה ךיא ףראה קיצנאווצ יי

 .דיז ןֿלעוו טעברא רעד ֹוצ צ ...רעטעמ א ןופ ןשָארג ?טנעצ טכַא ןוא טכַא וצ ,ןָאג-|

 ..ואפעטס קישמוב ,ןאירַאמ יקסֿפוווישיז ,רעשוטיָאוװ יקסוװָאנילַאק ;ןלעמש

 ,אנ -- המישר רעד טיול -- טעכרא ןששנעמ יד ןיא ןפרָאװעג טָאה רע

 ןעננַאנעגּפָא רעכעסקילג א יא , טּפַאכעג טָאה'ס רעװ !וטסָאה'מ ,אנ  !וטסַאה/מ

 .ולב טָאה רע עכלעוו ,טשינרָאג ױב ןבילבעג ןענעז סָאװ ,יד ןוא ,םיײז א ןיא
 :זעוועפ גדב ריז ןבילהעגנָא ןבָאה . ,גנונעּפָאה שימ ןָאטעג ץאה .א

 | | - .?זהנוא ראפ ןוא --

 ?מראוו ןעמעוו ףיֹוא גוצ רעצנאג רעד ? *מיריּפ רעשינַאּפשי רעד ןוא ---|
 !*יקעקעה וַאכ יד ראפ סיוא רע טלַאהַאב ומיריּפ םעד |--- 

 עילָאװַאפ ,ןריפ ןיאו טארוקא המישה יד קידנגיילפיונוצ ,טָאה רענעי רעבָא

 יד ןביוהעגפיוא רעפייווצ רעד טָאה טלמעד .?רָאטנַאק םוצ שרעקעגמוא ךיִז
 ,חוכ ןצנאג ןטימ ןָאטעג עשטור א רע טָאה ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס רָאנ ,טנַאה

 יב | ;טיור :רועב ע ךרָאװעג םיא זיא ףוצרּפ רעד שזא:

 , !ךיוא ךיא בָאה ךייא ראפ !רעליטש --

 ,סעלַארוא וא --- ץַאלּפ ןפיוא טכַאלעג ןעמ טָאה --- ריוא רע --- רַאנ טעז ==
 יי | !רעלעגָאירעביא יא .ךיוא קַאשטמוס זיא

 םוצ ןדקעמ דיז .ןגרָאמ ןופ גנוטערטראפ א {ווא לםידאפו .קַאשטעיּפ ---

 | | | -  .יקסװעשַאטסָא רעינישזניא
 ...ןיוש רע טָאה םענייא ראפ ,ונ ,ונו --- =

 :טכַאמ רָאנ ;רעכעה דָאג קַאששמומ .ןוא ,ןקַאשטמוס ןופ טקווחעג ןבָאה יז =

 / - * :ףעשירעמָאה

 . | .!װַאֿפסעפָאב יקסונײבנָאג ---

 רעד רעטניה טָאה רעכלעו ,טנארפ רעגייש רעגעי ןטערטעגסיורא זיא'ס |

 - יי י .ןטרָאק ןיא ןירגָאלב ןלעה ןמימ טליּפשעג שנַאװ
 רעטָאפ:ףיוט רעד !זָא ןגרָאמ ןיפ רזיצרא ןַאּפ םוצ | ,זיַאלּפשץליהעג ןפיוא --

 םענ לָאמ עטצעל .סָאר --- קנעדעג .לחומ ריד יא ןיכ ,ןטעבעט ריד ראפ טָאה

 | 6 ר ןוצ ריד ךיא

 .לַארענימ ַאוַא *

 .װטרַאּפ רעשוטַארקָאמעדרעלטפורק רערעגָאיצקַאער רעדי ןופ רעדילגמומ לא



 ןוא . לחומ םעפע רָאר זיא רע -- .זָאלבעגנָא ,טקערטשעגסיוא ךיז טָאה רע
 | ?רךָאד ןעעז יז -- ֹוצ טמענ

 רעטניה ןופ ןפר ָאוועגוצ פָאה םלוע ןשיוװצ רעמקעטשראפו טוג א רעצעמע
 ' | :סעציילּפ יד

 י לָאז ףיורעה קעלַאדוא .טע" סָאו ןֹוא ,סַאששמוס עינַאּפ ---
 םעד קילב ןטימ קידנכוז ,ןַאטעג סיֹוא יירד א קישאה ךיז טָאה קַאשטמוס |

 | ,טַאטשראוו םענופ לרעשצנעפ סָאד טנפעעצ ךיז טָאה ןטניה ןופ רעבָא ,רעלאפנָא
 | | + :רעטראפ םעניא רעמיר רעד טקוקעגכיוהא טָאה'ס ןוא

 עֿלא !?ןָאפעג םענ א םיא וצ ,ןטרעּפמַאפ ,רעדיװ ןיוש ךיז ריא טָאה --
 ןיוש ריז ןבָאה ...ןצנשסיוא יז ךיא ?עװ ,קַאששמוס ,רָאנ זָאל ?ןעמענייא ףיוא
 .סצשָאהגרעקיצסָאװצ ענעי הוכמ .וםיּפֹוׁש יד טעּפעשטעג לָאמאהעדיװ יאהווא
 | / .לּפָאקאןופ

 2ענפיוא רעד ןָאטענ יירשעג א טָאה --- !?סנ שארגרעקיצגָאװצ א ראפ סוָאוװז ---
 ןשָארג םקעז ?בחלדסב ?סנשַָאהגרעקיצנַאװצ א ראפ עו --- .קַאשטמוס רעטכָאק ---

 הא } ?טעברא .עליפיוזא ראפ ךס א טסייה סָאד יצ !העש רענייא רעדעי ןופ
 | | | | ?עסַאקײןקנַארק ןֹוא ?ןרעייטש

 טָאה -- ?טשינ ריא טנכער סָאד ,ןענעבנגוצ טפלעה א טעוו קעלאדוא ןוא ---
 .יװ ?וק סָאד ןביוהעגפיוא ןוא ןָאט ןבקעז םעניא/ ןגיוצעג רעטייוו י רעמיר רעד
 ,טשינ וליפא טעז ריא ,םיצהאה:ימע ,ענייא ריא םיצחאה:ימע --- .קַאשטמוס
 ;וחס עטשימעג ןייק ! טשינ סעּפע רָאד ןענעװ סָאד ,טָאה ריא רחוס א ראפ םָאו
 .רָאנ ,ןגיוט יו ןָאק םַא עדאול א וװ ,לייא רעד ףיוא הרוחס ןייק טשינ ,תור
 | י !הרוחס עקירעבעל ,פדנַאה רעטַאקילער א

 םיא רע טָאה .רעטכעלעג ןופ .טענילכראפ ןיוש ךיז ןבָאה עזָאלטעברא-.יד
 :ָאד ןראפ ,שינעמוקּפָא ןראפ ןמײקיזָאלטעברא רעצנאנ רעײז ראפו !שעברַאַאב |

  ראפ ריז טָאה רעמיר רעד .ָאװַארב טּפַאלקעג רעמיר םעד ,ןבָאה יז ...ריראי ןקיז |
 טָאה ,ּפָארט םענופ ןגָאלשענּפָארא ,קאשטמוס ןוא ,טניינעג רעטצנעפ ןכהֹוד ײז
 :יִשטִש סָאװ ,םינּֿפ א טימ ,?רָאטנַאק םוצ סמעלייווהעטניה ןגיוצעגקירוצ ךיז
 | .לאמע רעטיורצלקנופ יװ ,טצנַאֿפנ ןוא םלּוע םוצ םעצנָאװ יז טימ טער

 - ףייא ךיז טעװ רשפא .טסוּפרַא ןכַאנ ,?רעטַאפ  ,ןעמעפא.רָאנ ןיֹוש - זיא -- =
 י ...םעברא ?קישש סעכלעווא ןקוררעטנוא ןגרָאמ

 ,קילב םענעפלָאהַאבמז וא ןא ןלַאברָאק ףיוא ןביוהעגפיוא טָאה רעיקסעש רעד |
 רענולק א ..ןּפיל ענייז ףיוא ןעגנָאהעגפױא םיא ,טעּפעשטראפ םיא טימ ךיז
 .ןיהוװ ?} ןגרָאמ זיב ןעמי טוט סָאװ = ,ןגָאז רע ָאֹז ,רענעבירטעגכהוד א ,ששנעמ
 | | | | ?ןעמ טײג

 , םעניא ןקיטבענ ,לרעטָאּפ ,ריא עוו ,וג .ןיינ .לןצעמע ָאד טָאה ריא --
 - , - | | | | .יפטעטש ןכעליירפ.,



 : וטרעלקרעה טשינ טָאה לַאברַאק .ס סאג רעד 'ףיוא םיא ךָאנ סיר א ןענעז יז

 לעג 'ילטעטש עכעליירפ,, סָאד זא ,טסוװעג ןבָאה לעװַאלצַאלװ ןיא עלא .ןיהיוו !

 .ףיוהטקירכאפ רעטסוּפ סעסנַאיאפ .טכַא רעמוונ סַאע :עשטינלָאר' ףיו וא ךיז םניפ ||

 מייח ערעסעב יד ןעניוו'ס עכלעוו ןיא ,ןשַאלַאש ןוא םעדוב טהָאר ןעייטש םע
 וה ןרעטנוא --- םוילעגנאזוע םעניא יװ רעביא ןקיטכענ ערעגרע יד ןוא ,עזָאל |

 | | .למיה
 ןַא .עקטַאכ א טנַאװ א ןבעל טַאהעג טרָאד טָאה ןָאינַאּפמָאק א םלַאברָאק

 -ריּפַאּפ:עלָאמס טימ טסעדעג רעבָא ,זיולב רעשערב עכעלפע ןופ ,תמא ..ענעגייא

 ןגיל ןיילא טנַאקעג ןו ןוא ,ןעמענניירא ןשטנעמ א טנָאקעג טָאה :ענעגײא ןא ןֹוא

 | גנע טשינ ןעװעג רעלטננייא זיֹא ץַאלּפ . ןענורעגניירא טשינ ןיא'ס .עיבַארכ ַא ַא יי

 דראפ ךיוא ןייז ךעלגעמ טעוו ,ןשטעווקנעמאזוצ ךיז לָאז עמ ביוא רָאנ ,ייווצ ראפ

 ןייז ,לַאברָאק :טניילעג טרָאר ךיז יוזא ןוא טשטעווקעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה ײז .ריפ =
 ראפ .ןטַאט ןטימ ענסנעשטש ןוא ,שטנעמ א םתס --- יקסווָאקיפװַאג עגעלָא = הר

 יז מָאה/ עקנַארעװ סָאװ ,סעקטַאללפַאטרַאק יד םימ ןסיבראפ יז ןבָאה םעד

 יפכארבעג טָאה עװַאק יד .עװַאק טימ ןעקניהטראפ ןוא ,ןיירא: געוװ ןיא ןבעגעג

 ?רא יד ראפ רעסאוו םייח ןעוועג שה ָאד זיא'ס --- סירבאפ ןֹופ יקסווָאקילװַאג

 יב | | | -,רעטעב

 זיא רע .לבָאנק לטּפייה בלאה א ןוא סעקטַאל עכעלטע ןסעטעגפי וא ,ןדערנייא

 .יסָאװ טםימ .ןלאברָאק ,ןעגנאגעג טשיינ ס סנטצעלי םיא יאסי .קירעגנוה רעײז ןעוועג

 עג ןוא ןגָאלשעג ץלא ןבעפ סָאר םיא טָאה ,סיורא טשינ זיא דע טֹרָאק א ראפ

 רע .גנונעפַאה יד ןריולראפ טשינ ןוא ןָאקאפ ןטלַאהעג םָאה רע רעבָא .ןגַאלש

 .ןגָאװ ןפיוא ןעמ ןיא .לָאמא :טסוװועג -- טשוװעדנונענעג .קינײװ טשינ טָאה |
 רעקידעבעל א ...טשינ רעדָא ,ןגער א טפערט'פ רעדָא -- ןגָאװ ןרעשנוא..לָאמַא

 - 'םיא ,רעיֿפסעט רעד ןֹוא ,טביילגעג ?לאברָאק טָאה ,ןלאפראפ טשינ טרעװ שמנעמ

 ָא;אזא ךיז טייג .לַאברָאק ןַאּפ םעניא ןביילג ןביוהעגנָא טָאה ,קידנרעהסיוא
 ןבעל ךיוא ַײז ןלעװ רׁשְ וא  ,סיוראו : סם? טמוק סעּפש ,טעז ,ןוא קינרימעּפעלש

 | יי י ?טעברא ןעניפעג ןלאברַאק

 יב וי / ; .ןייראפ| ןיא ןביירשראפ ריז ףראד עמ --

 | | | | ?ןייראפ רעסַאװ ןיא ---

 :םעטעבָאל עקיזָאד יר ייב ןיֹוׁש ךיז בָאה ךיא ! .להעטַאפ ,ןכעפטסירק ןיא ---
 יד טימ טנַאה ןייוא ןענעז ןןקירבאפ עלא ןיא ןשטנעמ וצ ןלעטש יז .ןבירשראפי

 פי ,ןבָאה  ײז ףרואד ןיילא עהערנַאּפ .טשינ ןעמ ןָאק יז ןָא -- ןרָאפקעריר

 .ןרילראפ רע םעװ ,טשינַא

 ?ןריֿפראפ רע טעװ סָאװ --

 א

 / ףז ןזָאל ןכָאנ רָאנ .טגָאזע גּפָא ,טעינָאמערעצעג ג ריז לַאברָאק טָאה תליחת



 * סָאר לייװ  .*"סעקמַאהַאהבַא , ענייז ןוא ?עזָאלולעצ,, עצנאג יד ,ץלא --
 .,טשינ רע ןָאק ןסע ץלא ,עשרירעגנָא ןענעז ןרינ יד :"?רעגנעו א ךָאד זיא
 / רע ןָאק טיורב ךעקנייוועג וקיפא .קינייװועניא םיולפ א טימ ךעלדיינק סנטסכעה
 ןופי .ץלַאמש רעשיטניה טימ טרימשעג ,י"סעקמאהארבא ,, עמעראוו זיולב ,טשינ

 ןייז זיא ,ןרָאװעג טסעטשעננַא ָאד ןיא רע זעוװ .קיד ןטסהעמוצ ןעמ טהעו םעדוי

 ..רַאזַאב ןפיוא ןיכעק רעד טימ ןעגנַאגעג ףכית ,סע טסייה ערעדנַאּפ יד ,בייו
 2יושזד --- ךָאװ רעצנאג א ףיוא- ןכאז .ײפרעטסגדישרַאפ יד טפיוקעגנָא ןבָאה
 יט | .םיוק סע ןעג

 ?וּפ עקיצנייא .סָאד טָא רָאװ ,ערעי דנאפ ידו טנעהפעג טָאה --- *?לפיוו,

 ףיוא ןעל לטייפ ןייא זיִא ;טלַאהעג ןוא -- "?2פיוװ, :טנָאקעג יז טָאה שרָאװ עשיק

 .פלָאצעג ןוא ןעגנודעג דיז טָאה ןיכעק יד ןוא ,הרוחס רעד
 | .סעטָאלז ןעצ זא| ,רעגניפ יד ףיוא שזײװ ןיכעק יד

 ?ַאצנאטַאהאּפ שַאדרַאשט עלהומשעלרוק --- ערעדנאּפ יד טגָאז -- ערכ:ערכמע

 עמ ווא ,םיֹוא סע טמוק שיליוּפ ףיוא ןוא ,דיז טייטשראפ שיראטנוא  ףיֹוא ---

 !ןלױּפ ןיא זיא לוטליז אזא ,שַאדהַאשש א ןצנַאט ןָאק
 : :ןַאמ םוצ ךדיילג םייח- רעד ןיא ןוא
 ;אהנייטש טימ טכײלנעגסיױא ךיװ ומסָאה לפיוו ראפ ןוא .,עלענַאמ רעייט,

 יי י | ילןעגעג

 -,"רעניימ רציא ,רעלשדוח םעטַאֿפז טנזי'וט ףניפ ראפ

 .?ןלעטשפיוא זיוה א .ךָאנ ןרימ ןוא --- ןעייטס טעװ ,וג,,
 רצוא ,טשינ רשפא ןוא -- /.ערע רנַאּפ טרעפמנע -- טשינ רשפא ןיא,

 י יי | ."ןרעװנָא ץלַא ןָאק'כ לײװ ,רעניימ

 ;נַאּפ יד טנערפי -- "??רעװנָא ר ימ ןלָאז סָאװהאפ ,טשינ ייטשראפ/כ,, |

 .לרעטָאפ ,רעפציא ריא יװ ,ערעד

 לײעזַאלולעצ, יד סניוזא זיאזס סָאװ ,עיצהודַאּפמַאּפ ,ןעד טסייוו וה ?ייוװ

 רעבָא ,ןגָאז דימָאל .,וד יו ,יורפ- ענייש א יװ זיא ,עקנעביל ,"עזָאלולעצ ,, יד

 | .'יהסננכהח םוש ןייק טשינ םיג יז ליייוו ,קיטבוהפמ וא

 טריפ עס יװ--ריש רעד שימו ץעז וא רעטרעװ עקיזָאד יד ףיוא ערעדנאּפ יד
 .רעביא שיראגנוא ףיוא ןעלנתָאג ןָא טבייה ןוא -- ןמפַאשרעה ייב רעלנייוועג ךיז
 רעד םימ רעדניק ןבָאה ךיז רע לָאז | וא ,םיורא טרָאפ יז זא ,בוטש רעצנאג רעד

 | טאפ - {"עזָאלולעצג
 :רויפ רעד - ךהֹוד ריא וצ רענעי ןוא

 : | . .סעקמַאהַארג *

 - .רַאטנוא ןַא ןעוועג זוא רע לייוו ,ןפורעג יוזַא םיא טָאה'מ ;שופ רעלעדטיא ַאזַא"
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 | .ישהעלקרעד ןוא .ןרנּפ וצ ןייא טשינרָאג רימ טלאפ סע ,עטסרעייט רעבָא |
 טַאקילעד

 2גייא ןוא ,ןלעמשי ריז ּפָאק ןפיוא זומ ךיא זא ,עבַאב עשַיײרַאג ,וטסיײװ יצג |

 ןענָאק- ןקאילַאּפ יד לוי ,סחעיסַאק יד ראפ יװ גנו געידרָא ןא .ײנכפיוא ןריפ

 | | יי..טשינ
 .רעדוניצא טשינ טסייװ ,?רעמַאפ -,ריא  יוװ ,טסו זכ טשינ םעד ןגעװ םָאה יז

 'טימ ,רַאצ ןראפ דָאנ ,טלעטשענפיוא גנַאֿפ ןיוש ןעמ טָאה "עזָאלולעצ , יד ןרָאװ |
 ןשטייד ?ריא טסייװ ,טקעטשעגפיוא טָאה רע זו - .קירוצו רָאי קיסיירד העכעה

 .עכעלנע גניליווצ א ,רעקגירעייפ ,גניליווצ א ,רעיסַאק רעדירב יד ,ןילרעב ופ

 הײצ יד טיוק זיולב טדויישחעטנוא יז טָאה'מ .רעסואוו ןּפָארט יײוװצ יװ ריז ו

 ײז .ענרעדליג -- רעטיײוװצ רעד ןֹוא -ןױצ ענעגייא טַאהעג טָאה רענייא יי

 וד :;גנ ונעדהָא זא) ןעוועג זיא'ס ןוא ,ונ : ,גנאג ןיא טזָאלעג ,פעיובעגּכיוא ןבַאה

 | .טנידהָאּפ ןששייד יד ,טעברַאעג ןבָאה ןקאילָאּפ
 | .גיד רעד ןיא קנַארש ןייז טַאהענ טָאה רערירבגניליווצ יד ןֹופ רעכעלטויא

 רע .םינמוזמי רָאנ ןילרעב ןופ ןרָאפ וצ ןעמוקעג שדוח ןדעי זיא ןוא עיצקער

 :םייב טרָאה לָאז רע רעבָא ,ןסָאלשהאפ עקשינייפ ,תועמ ןײז ןע מונראפ טָאה

 :טשינ יז יב זיא סָאה ,ןיינ --- ןעווערעטסיימ ?סילשכָאנ א א טימ קנַארש םהעדורב

 ..ןעיירשעג ןַא ,טפלעה ףיוא טפלעה ,העלטנרָא טסיימעג ךיז ןכָאה יז !זעוועג
 | - הי - .עילימאפ עליטש א

 - ייד -- רַארט םעצולּפ .ר ַאי ןפנצרעפ ! זיב ןייפ;ייש ןעגנַאגעג סע זיא יוזא

 : :=עצ ןיא דנאלששייד -- רָאי עפנצכא סָאד -- ךַארט רעדיוװ ךָאנרעד !המחפמ

 קי שה בי : !ןֿפױּפ טלעטשעגפיוא טרעװ'ס ;פַּאלק
 .עטסָארַאטס רעד ןוא ,""עזָאפי לעצ; רעד וצ רעלענש סָאװ גניליווצ רעדי |

 - 0 יה | : :םגָאז
 +:המחלמ םסלא קירבאפ יד ןעמונעגוצ ?ןבָאה רימי .,עיװָאנַאּפ ,רענעסאלעג

 יי יי | +!גנוקידעשיטנַא -
 ..עבהָאט רעד טימ .,ֹגָאז ןעמ ןָאק .ןעגנַאגעגקעװא ןענעז רעדירמ יִד ןוא

 - יטָאה רע סָאװ ,הלָאנ םענעי ןופ ַאקעד רָאּפ יד טרָאד טגָאמראפ ךָאנ טָאה רענייא
 ךיא סײװ ,שלייטעצ טימהעד ךיז וכָאה ייז יצ רָאְנ ,ןגָארטעגקעװא ןייצ יד ןיא

 י יי . - ...יונעג טשינ
 .'םענופ שנַאֹוו רעכיוה העד רעביא םניינעגר עבירא ןיוש ריז טָאה ןוז יד

 - -טריּפשרעד עמ עכלעו ,סעקינטעמס טימ 4 טירע וַאעג טָאה'ס .יילטעטש ןכעגוירפ,

 שנערב סָאװ ,ביושש רעד .גנאגרעטנואנוז ןפימ ,סעקיײצַאמ יװ ,ןטסקראטש םוצ

 2 ךעלעמַאּפ .ךיז טָאה ,רעדניק ךרוד רענעכיוהעגפיוא ןַא ,טייקטיור ימי

 +עג רעכעכטיײד םציא ;טָאהמ ,טליטששנגייא ריז טָאה רעדימראה רעד .שוצעז

 ."טהער רעכלעוו ,ןלַאברַאק ןוא סיוהא ןקישייװ .ןופ שינעּפירכ א םוננצעמע שרעה
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 :ָארג עשירַאנ ראפ, -- טפיוקענּפָא יז טָאה'ס יװ .?עזָאולעצ, רעד ןטעװ רדסכו

 .געס ,ץינאיבאּפ ןֹופ רחוסיריּפאּפ וא רעגייא --- "טפיוקעגּפָא ןקראמ ראפ ,סונש
 ...טַאהעג טשיינ הסונכח םוש ןייק טֿפעשעג םעיינ םענופ טָאה רע רעבָא .רעג = |

 /  צירג ןופ ןיא רע ןיב ,טעשזירגעג ,טעשזירגעג םעד בילוצ ךיז שָאה רע --

 / ןיא ,ןזָאלעג טשינ ריז ךָאנ רע טָאה רעדניק ןייק ןוא ,ןברָאפשעג ףוס? עטָאז

 - אזא -- רעמָאי א טימ םיֹורא ,םיבורק עשייו עלא ,החּפשמ עטייװ עצנַאג ןײז

 ;וזמ ןָאילימ יא לָאמַארַאפ ןעמ טמענ וװ !סעטָאלז ןָאילימ א --- רעײטשײהשורי
 ,עגיומיל א טימ ,ןעגַאהנײטש יז וצ שרָאפראפ ,רעקנירעיט ,טלמעד ?םינמ
 ןיוש ?סָאװ ,סעבָאל רעתמא רעד !ףתוש או ןרעוו וצ ,דיז טייטשחאפ ,טרָאפראפי
 זָאל ןשָארג א ראפו ךיז טעװו ,לרעטָאפ ,ןעגאהנייטש ;סעבָאל:ןיוהק א -- לָאמניא

 טשינ טײנ יצ ,רעקוצ ךעלעגיצ יד בוטש ןיא טלייצ ןענאהנייטש ,ןענעגרהרעד

 ?ןענעכערסיוא טכעלש הסנכח יד ָאד טלָאזעג רע טָאה .קעווא ?ליפוצ |

 / רעד יב שציז עכלעוו ,הפשכמ יוד יװ ,קידלגימ ןעוועג זיא םיטש סלַאברָאק ||

 :ענּפָארא ןוא םינּפ ןדירפוצ ,קידחוואת א טימ ,רעביאנגעק' עדוב רעד ןופ ריש

 - יװ ,טפַאהלקע .ןֹושל רעיצוקעשז ןפיוא ,ןושעבלָאב א םעּפע --- ןטסירב ענעגנָאה
 - םענופ טקַא םוצ סעינק יד טימ רעטנוא שענירד סָאװ ,רעיוט ןיא ?רָאּפ סָאד

 - *?םיא טױמ דנַאנייב וצ ,,ןיילא ,יורפ ,ריא ניו ייצ, ;להיל םענעסערעד

 ,ןעעז וצ טשינ ץלא םָאר ירכ ,ןרעוו ןפָאלשטנַא ןלעוװ ןיוש טלָאװ ענסנעשטש
 ' תמאב ןָאק עמ !קסיּפ םעד ןכאמראֿפ ןיוש לָאז לאברָאק זא ןוא ,ןרעה וצ טשינ
 .:ָאל ןוא דרע ןוא ?מוה ןפַאשַאב טָאה םלוע:?שײונובר רעד זא ,ןביילג ןבײהנַא

 - יָאלל , ָא;רעד שזַא ,יסעבָאלל, קידנעװעקַאמסָאּפ סע ךיז טגָאז רע יװ .סעסעבה
 ,סעבָאל רעכעלנייוועג וא !עקנילס א טימ ןּפיל עטעפ יד ןומ ּפָארא םיא טניר

 ךןענעז ןשטנעמ ערערנא ןייק = --- סעבָאק :ןיורק א ןֹוא סעבָאל רעתמא .רעד |

 . רעד יװ ,שּפימ אזא ךיִז טניפעג סע ןדייס --- עכלעזא רָאנ .ןאדאפ טשינ םיא ייב

 ;געשטש יו ,'ירטס םעד טּפאכעג .טשינ, רָאנ טָאה סָאװ ,אזא רעדָא רעילסעפי

 - ײז ,ןקורּפָא טשינ ךיז ןליװ ייז, רָאנ ,טּפַאכעג ןיוש טָאה לַאברָאק ליײװ .ענכ

 יי | -  .."סעסעבָאל יר ,וצ טשינ ןזָאל
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 - ,עוואקיהאובת טיימ יז טקעמש לָאמלײט סָאװ ,טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא

 ןמ גיוו רעד ץעוו , גיול םימו לָאמקייט ןוא ,ןעמַאב ןופ טזָאלב ניו רעד תעכ

 ךןשימ :ןבעל קינװז וא ןריפ ןביוהעגנָא ייז ןבָאה --- ?עזָאלולעצ, רעד ןופ טמוק

 - טימ ןוא וטעברא ףיוא גנונעפָאה יד ןקעװפיוא יז םנעלפ ןוז רעד ןופ גנאנפיוא

 : : יי .ןשעלסיוא ריז יז םגעֿפפ העיקׂש רעדי
 -  ףטאניב ?ייװ ,טרעפעבלאז 'י?טעטש ןכעליירפ, םענופ ןייגסיורא ןנעלמ ייז

 - גנַאק ןראפ ץיַאלּפ ןפיוא ןגיל גָאט ןצנַאנ םעד ,ןיקסוװַאקיסוװאג ןוא ןלַאברַאק םימ

 | - .טשינתָאג טימו ןרעקמוא ךיז טכַאנרַאפו ןוא לרָאמ ||
 ןטלַאשעג לַאברָאק טָאה- --- סעסעבָאל וד ,ןשמנעמ שרעײז ןּפומש ײז) = |

 - .ןיירא עּפָאל ןיא ןבעג ףהאד עמ .םעקעדַאב ןעמעג ײז --| .םעקישפאירד ןָאּפ יד
 .װֿב ,דנַאמשטוא סע ויא רעילסעט רעד זא ,טנײצרעביא ןעוועג זיא רע

 רָאּפ א ןעניפעג דימת ריז טעװװ ,טצפיז ןוא טצכערק רע םגח ,ףרַאד ןופ ןכֿפעזַא

 ךיז ןעמאזוצ םיא טימ- ןענָאק ןעמ טעװ ,ןרימשרעשנוא טעװ רע ןעװ ..ןשָארג-

 ;ענסיוא לַאברָאק טָאה ףיורעד רעלמענ ןוא ןטעברא רעד ףיוא ןשטילגכרוד

 | | | גע

 - טֿפצנעטשג טָאה .רענייא | וא זעמואזוצ ןטלַאהעג ךיז ייז ןבָאה יוזא טָא זיא

 ןייז ןיא טביילנעג טָאה רע לייוו ,ןַאברָאק םורא רעילסעט רעד ';ןטיײווצ םוהאי

 טשכוינעגנָא טָאה רע ?ײװ ;רעילסעט םעד םורא לאברָאק ןוא ,טייקענטירּפסי

 | .םינמוזמ םיא ייב
 ןבָאה ראפרעדי ,"עזָאלופעצ, רעד וצ ןעמאזוצ ןעגנַאנעג יײז ןענעז ראפרעד

 | - ראפהער ןוא ,ןופייקילעפעג ענעוריישראפ ו טימ טגירעגוצ גָאט ןצנַאג םעד ְךיִז ײז
 ,ןָאש עג סינ א טנַאװ רעד ןבועל טכאנראפ טָאה ר רעילסעמ רעד ןעוו ,רעֿפדנע

 | :ןָאטמעג כ טעלַג ַא טרָאװ םעזַאוװ ןַא יטימ ףכית לַאברָאק םיא טָאה

 ,לרעטַאפ ,טגוזעג םוצ ---

 | ..ןלָאצַאב טָאג לָאז ,ןבעליעצדרעס ,ןלָאצַאב טָאג לָאז --

 / נָאמ רעטרעפי רעדָא רעטירד רעד ןעוועג זיא סָאד --- גָאט ןסיוועג א ןיא

  .ןפיירנוצוצ וטְלַא םעד ןבױהעגנָא-לַאברָאק סָאה --- ץַאלּפ ןפיוא ןגיל רעײז ןופ
 ?זַאלּפ?ץליהעג ןפיוא ןייג ןשסעב םוצ ןײז טלָאװ ,לרעטָאפ ,ךייא ראפו --- }
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 / רעבלעװ ,ןכלעוא עישרַאּפ רעדעי ןיא ןבָאה רעװעילבעה יד .יקַאה יד, ראּפ
 | טלָאװ .יקַאה יי דא--ריז טפור רע .קַאה רעד טימ סעקלַאבָא יד ייז ראפ םעוװעקיש

 :עג א ךייא ראפ --- שעװעכַאמעג קַאה;עסעט רעד טימ עקשטיטרָאד ךיז ריא

 / סעקיט גָאט רעכעלטיא ןוא ,ןענרעל טשינ סע ךיז טפראד ריא ,ךאז .עכעלניײוו

 א א ביד שב .סעטָאלז כא ,רעגײז 5 א יו א
 | | !?סעטָאלז טכַא ---

 ןבָאה ,קירוצ רָאי ףניפ טימ ט טעברַאעג ,רעקנירעימ- ,ָאר בָאה ךיא .ָאי ,ונ ---

 | /  .םעטָאלו קיצפופ וצ ןעמונעגּפָא תבש םוא רימ
 = : ?ןָאפעג תועמ ליפיוזַא טימ ץפע טָאה סָאװ ןוא ...ןנונ---
 ,רעקגירעייט ,ןששנעמ יד ...ןרישרַאפ .ןבעל ַא טכַאמעג טָאה'מ ,טָא --

 ייז סָאװ ףי וא םעד טייפ ןעוועיעלבעה 'םעדו קילדעװ סעיטרַאּפ ןיא וצ ךיז ןביילק

 ידכ ,סעיטרַאּפ עש יּפָאלכ רק רעד ,רעלזייה ףיוא/ ןעוועילבעהו לייט ל ?ןעוועילבעה |

 ײז ,רעדניק יד רַאפ ןעוועיפכעה רעדיוװ עדעדנַא .?זייה א ףיוא ןביילק ֹוצונַא ךיז

 :ַאק ַא .ןלײװחַאפ ךיז לאו עמי ,טעוועיקבעהעג ןבָאה רימ ןוא .לוש ןיא קיג ןלַאז

 .יװ ,ךיז ןָאטעגנָא ,ןשאוועגמורא ךיז ןעמ טָאה תבש םוא .עיטראפ עשירעילאוו !

 ?ַאק ןטרַאה א ,סעקריקַאל ,רעטינרַאג ַא ;ןצראווש ןיא דעט ,רערעקנעמיוק א

 | :מוא רִיִז רימ ןבָאה טנװַא םוא קיטנוז ןוא .גנולייוװהאפ יא ףיוא ןוא --- שוילעּפ
 ןוא דא "ץיז רענייא ףיוא .סעקשזָארָאד ייווצ ףיוא יוװ שחערנַא טשינ טרעקעג

 ,סע טסייהו ,רימ רעטניה ,רעטייוװצ רעד ףיוא ןוא *'!ןַאּפ א טהָאפ ,ךיז טראפ, ;גניז =

 :רָאפ סע טנעלפ יוזא--..ךיז טייטשראפ ,טוה רעטרַאה ןיימ --- פָאק ןיימ טרָאפ

 י ר .לרעשַאפ ,ןעמוק

 םָאװ םערו ןופ ןבָאה ...ריא נָא ,םעיטרַאּפ עשיר ועיוּפ ענעי ,ענעי ןוא) --|

 יו 6 ?טלעטשענפיוא רעלזײה ןבָאה ?ןעװעג זיא

 רעד ףיוא ,רעקצָאלּפ רעד ףיוא ,טעיובעגפיֹוא ךיז ןבָאה יײװ ?ןעד יו ---

 ?זייהו ַא רַאפו סָאוװ ,דייא דיא טעב ,סטכַארטַאב .עינלעגוצ עלַאיב רעט גיה ,עכישמ

 יי .ףיוא ךיז ןעמ טעיוב טציא ריוא .ןעייטש סע דעל

 .טצוםוי זעגּפָא רעילסעטש רעד טָאה --- קילג ןבָאה ןשש נעמו --

 טָאה לאכרָא -- ןבָאה ייז סָאװ ,טָא .טרָאד קילג א ראפ קָאװ ,רעסייו =

 ,דייר; יד ןפרָאװעגסױרַא ןענעז םעד ןָא !םיקתמומ --- רעגניפ} יד מימ ןזויװַא

 .רענייא ןענופעג טלמער ךיז טָאהסו רָאנ .גייפ א ?ןעמונעג'צו ןעמ טֿפָאװ זהנוא ןיא
 ,הרבח ,שרעהע .ךייא וצו רעלנע וֿפיפַא ,רערעטלע ןַא ;סיבא ןי ןיוש , סָאבעלַאט ַאזַא

 :רעדו רעבָא עישרַאפ א ןלעטשנעמַאזוצ רימָאל .ןניילסיוא לכיא -- .רע נָא ---

 .ךיוא זזא ױזַא ןוא .יףשעבחַא רעקינײװ לָאװ ךיא ,ןעוװענַאש ךימ ריא טָאז רַאפ

 ונעג ךיוא טָאה רע .רעוועילבעה יד רימו ןוא ,"קַאה ידע ןרָאװעג זיא רע .ןעשעג

 ,ןבָאה רימ .טפײטעגהעדנַאנַאמו ןואו גנולָאצסיז וא יד עישרַאּפ רעצנַאג רעד רַאפ ןעמ

 ןטרָאנ א טימ ?זייה א טָאה .טָאה רע רעבָא ,טלצנערמעצ ץֿפא ,קידנגָאװ תמא םעד
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 טעמי סָאוװ ןגעק ...ןמקעּפס רע טגײלרַאפי רעדיװ רעטציאו ,עקיווופוקא אה ףיוא בי

 טמוק ןניל ַאזַא ןופ .ןגופ טשינ ץַאלּפ ןפיוא טלָאז ,?רעטָאּפ ,ריא זַא ?סָאד ךיא ||
 .ןקַאשממוס יצ ןקעלַאדוא ןפורּפָא ,ןבייהפיוא ךיז וטוזומו ריא .סיױהַא טשינרָאג

 .טנעה יד וצ ײז ןָאפ דער ַא ןוא שייז ַא ףיוא
 | | ...ןענעקי סָאר רימלָאװ ךיא ןעוװ --

 .ךייא רַאפ ןָאט סע ןָאק ךיא .סיוא טשינ טכַאמ ,טשינ טנָאק ריוא בוא --- =

 ...סָאדו רַאנ רימ טיג

 - - ?סשיױזַא סָאוװ ---

 ?עה ,עלעקעז א ןיא ךיוב ןפיוא .דיימ ןפיוא טלַאה ריא סָאװ .ץנעו ,ונ --
 .טדער ריא סָאװ ןגעװ טשינ רָאד סייווכ ,ביל רימ זיא טָאג יװ ,עינַאּפ --

 .{נרַאק טשינ טםלעג ןייק טלָאז ריא .?רעטַאפ ,ךיא דער םיקתממ ןגעו ---

 | , ?רימ ףיוא ױזַא ריא טקוק סָאוװ ...לָאמ  ייווצ ןָא טרעוװ רעגרַאק ַא/
 ןלַאברָאק יו ,גנושוריחראפי אזא טקיקענסיורא טָאה ןגיוא סנטלַא םענופ

 גָאלש א ךיור א ןרעוא יד ןופ דערָא טיידה וענכיוא ?סיבַא זָאנ יד ךיז / טלָאװ

 | ..ןָאפעג

 ףגוק ,ירענח ר ריפ ?סעּפע ןעד ךיא גָאמראפ יצ !ריא טגָאז ,רענראק א ---|

 : | | .עקשיטעלַא וויא סָאד ןוא א רעד

 טשינ ןָא זַאק 'ס' .ןעמוקעג ,?רעטָאפ ,דָאד ריא טנעז סָאװטסעּפע טימו רעבַא ---

 - ריא טָאה ?קירּפעװ ַא .טשינרָאג םימ ןײרַא .טָאטש ןיא ןוָאֿפ ךיז טֿפָאװ ריא .,ןייז

 | יי | .וק .ַא רעדָא טפיוקרַאפ -
 .וק ןייק טשינ ןוא ?קירּפעװ ןייק טשינ בָאה ךי א --
 .הֵשֹוב רעכעלקיפייוו רעפיטש םימ --- םורַא ?יײװ א ן'א ןוא

 | | | - .םיונ עסיוהג .עינַאּפ ,רימי ןבָאה שיונ-- |
 .ןעגנו ?שענּפָארַא ןטָאה רע ָאטעג רעטִיצו ַא ןטלַא םעד טָאהו פא נק:לנרָאג רעדי |

 .גנונָאמרעדו עכלעװַא סע ;פע רׁשפֹא ןוא ,הערט ַא רשפא -- סירבו םָאװ ,סעּפע

 עוייב יד טכָאקעגפיוא םיא ןיא אה'ס ןואו .טביילנעג ןיוש טָאה לַאֹב ר '
 ַאזַא ףיוא טקעטשענסיוא טָאהו רע סָאװ ,ןרַאנּפָא םזָאלעג ריז טָאה רע סאו ,עכוי

 !קינר הָאמעלש
 : | ...ּפָאק רעיצוקעשװ ,עשזטכָאוװ זיו --
 זַאמערָא ןַא ?סָאװ וצ " 'ירעקנירעייש,, טשינ ןוא ילחעטָאפ , טשינ ןיוש

 | | - ר ...ּפָאק ןרעביא טושּפ ןעמ ןָאק

 יײס !?םניחב -- טכַאהשעג וטסָאה . ,פָאק רעיצוקעשז ,עשז:םָאװ ןיא.; |

 / .?ןסע ייס ,טעברָא

 רעלמַאטש ןקיזָאד םעדו ,?זמוֿפִש ןקיזָאד םעד ןָאטעג עּפָאק ַא טלָאװ רֶׁש |

 .ןזייב ַא טימ ןרָאװעג ןפָאלחַאפ ןענעז ןגיוא סנוז םעד רעבָא ,ףרָאד ןטסיװ א ןופ
 לסיבא רָאנ -- ןביוהעגפיוא ?לּפאק א ךיז טָאה טיפ עטשיהעבייא יד ןוא ץנַאלג
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 - עצרַאוװשי עכלעזַא ַא;יר .טנֹוח ַא יוװ שממ .ןזיוֿפבשנַא ןייצסײב ידו טעוו רע ןוא
 ,םגייווש רע .עטסגרע ידו ןעגעיז --- םיוחחעקנעלוטש ןציז סָאװ ,עטכַארטרַאפ ןוא
 קור א קידת ומימת ריד רע טוט םעצולּפ ,ןלױּפײןיױרק ןופ סעבָאל רעד סגיײװש
 -  ..טנָאמהעד סעּפע רימ ריז טָאה'ס ,לחֹומ טײז --- :טגָאז ןוא רעסעמ ַא ןײרַא

 ;אנ טגיילעגרעדינא ךיז טָאה .ןַאפעג עּפָאק ןייק טשינ םורעד לַאברָאק טָאה :

 - רעגניפ ןפיוא עשטּפַאק ַא טיירדעג ,ינק ַא רעביא םופ ַא א קידנגײלרַאפ ,ןוא קידנז |

 ץעגרע ,סחעכָאד ,ךייא בָאה ךיא -- ןײרַא טײז רעייז ןיא סופ ןסעװחָאב םענופ

 יי וי 7 ר יי .שירערנַא
 טסעומשעג טשינ  טנַארעײמ ףיוא ףייפ ןויב שזַא ,ףוס ןיב ןיוש ןבָאה ייזו

 י .ךיז ןשיװצ

 ,וװַאג וצ }| ןפוהעגּפָא לוק א ףיוא לַאמהָאק ךיז טָאה ,ןסיורדניא ןעמוקעגסױרַא

 :ןרעה ןלָאז יז ,ןיקסוװָאקיפ

 2נָא ץיע גרע ןכ א ריז ײװ ןלָאז .עלעקטַאכ ןיא ןרָאװעג גנע וצ ןיוש זיא'ס ---

 ...שרעד

 .סעצײלּפ ידו ןשיווצ ּפָאק םעד טעיללפענניא עבמ ןייז שי ? טָאה עטַאפ רעד
 הצע ןַא מָאטש רעד טָא ןיא ריז רע טעוו יֹוָװ ,קערשי ַא ןעמונעגכרוד םיא טָאה'סי

 ןָאפ ץיילפ ַא טעוו'ס ןעו ,ןטלַאהַאב דיז רע טעװ ווו ןוא ?ןלַאכחָאק ןָא ןבעג
 |  ?ןעה ַא

 םענופ סעטַָאלז ייהד לּפינק םענופ ןעמוקַאבסױהַא רעלענש סָאװ טָאה רע |

 | .טלענ ןטצעק

 לכל א טא םַאבלָאקיעשַאק ָאליק ןבלַאה ַא א ףיוק .בצק םוצ ןוז ,ףיול ---
 | | | .ריב ךעלשעלפ ייווצ ןוא .ףיוק יטיורב

 ךיז ןוא קיסָאר טקיפעגי ריז גנַאפ לַאברָאק טָאה הדועס דעקיזָאד רעד ךָאנ

 ןרעה ןבײהוצנָא יו ,קידנסיװ טשינ ,רעטײװצ .רעד ףיוא םיײז ןייא ןֹופ טיירדעג

 רע זומ --- ריב ןוא םסַאבלָאקײעשַאק םפיוקעג טָאה רע בוא ןרָאװ .ןטלַא ןטימ

 טשינ לָאמניק יבַא רע טלָאװ סנשָארג עטצעל יד רַאפ !טלעג ןבָאה שרָאפ ךָאד
 .?רעבירעד זיא .ןיֹוש ןוא ןצמק ַא --- ףרָאד ַא ןופ טרָאפ ךָאד זיא'ס' - --- םעוועדנופעג

 .םעל ןפָאלש םעד טָא ןופ ןרָאװ ,ןָאפעג סינ א טָאה רעיפסעט רעד ןעוו ,םורעד
 .ןָאטעג סינ א טָאה רע ןעוו זיא ,רַאטַאק ַא ןפַאשעגנייא ךיז רע טָאה שנַאװ רעד

 :ןַאפעג טעלג א טרָאװ טוג א טימ רעגייטש ןטלַא ןפיוא ?לַאברָאק םיא טָאה ||

 | | | .ֿפרעטָאפ ,טנוזעג םוצ ---
 ...ןלָאצַאב טָאג לָאז ,ןבעל:עצדרעס ,ןלָאצַאב טָאג לָאז --



 יו ,יעלעקגָאל:עזָאלמעברא, ןפיוא עלהרבח רעיײז ןשיוװצ ןסעזעג 2 ןענעו יז

 יד ןקיניײר םוצ עכעלטע ןפורעגסיױהַא טָאה קַאשטמוסי .הלֹועּפ ַא ןָא -- - לָאש עלַא

 - ,קעשַאטס רענעי ןעוועג ךעלמענ זיא סָאד ,םייל רעד וצ םענייא ןוא ,ןלַאנַאק =
  ףליהעג ַא יװ סרעלעטשנוויוא ייד וצ ןעגנַאגעג זיא רע . ןידנָאלב רעשיריזח רענעד |

 | - .ןַאמכַאפ ןייק טשיצ
 ,םיוה ןפיוא ןעמוקענסױרַא ןשטנעמ ןענעװ ןיזַאנַאמ םענופ ןעוװ ,טייצקיטימו

 :ײלּפשײרב ַא םענייא ןופ םייז רעד ןיא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש 8 א לַאברָאקא א

 ןוא ,עלע דנעפ ַא רעביא זגיובעג רענייטש ףיוא ןסעזעג זיא רע .רעמעברַא ןקיצ

 =. ,לקישָאק א םימ יורפ ענייש עגני א ןענַאטשעג זיא ןבעלַאד

 | .עלַאה;סגנורָאֿפ רעד ןופ רענערט א .קעשטַאמ זיא סָאד ---
 0 ןפיו וא ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טרעהעג לָאמ ןייא טשיט ןיוש טָאה ענסנעשטש

 : יעלעקנָאל

 | : ?קישורַאמ----

 ךיז רע טָאה , ,בייוו םעד ,ריא ךרוד עקַאט ןֹוא .:ײשטַאמ קישורַאמ ,ָאי --

 - ..."עזָאלולעצ , רעד ןיא טיר רעגניירא
 - ,רעיומ םוצ -- בײװ ןייז םימו קישורַאמ --- ןעייג ײז יװ ,טקוקעג ןבָאה ײז

 ו- ...ןסיוהדניא סױזַא יז טײלנַאב רע יו

 טלעפ סָאװ ?רעכֿפעזַא םריזינומָאק סָאװ בילוצ ,רעקנירעייט ,רימ גָאז ונ --
 .ןכײקגסעד ןוא רעדניק ,סעבָאל רעד ,רע טָאה בייוו ַא ,רע טָאה םהעגנילק ?םייא

 וע ?ןײרַא עזָאק ןיא ךיז רע טּפוטש ,ךיא גערפ ,ערעיפַאכ ַא אראפ סָאװ וצ

 / ףעשײטנַאשזרעס ַא ןרָאװעג רע שלָאװ ךָאנרעד ,יװָאנָאטולּפ ַא ןעוועג ךיז טלָאװ

 ?ַאח ,זילָאװ ןיא ! עלעצרַאּפ ַא םימי עלערוטירעמע זא ןעמוקַאב ןוא

 יי ?רעטילימ ןיא ןעוועג רע זיא --|

 ?ַאב ריא וטימ ךדיז רע טָאה ָאד .קעװַאלצָאלװ ןיא טנירעג םָאה .ןעוועג ---

 ;ּפִא ףּכית רעלריטַאנ .עיצקעריד יד ריא טָאהו ,טַאהעג הנותחי ןבָאה ײז ןעוו .פנעק

 .רענעמ יד וצ יז טמענ ראפרעד ,ּפָא קידנעטש יז טגָאז עטַאהעג הנותח :טגָאזעג

 .ָאק רעד ןיא ןכָארקרַאפ ָאר ןֹוא '*עזָאלולעצ , רעד ןיא ןעמוקעגנָא קישורַאמ זיא =
 - רעירפ רָאנ םיא טָאה יקסווָאקילחעּפ זַא ,טסעומש עמו ..:טסייװ רעוװ םנחו .ענומי

 - ןעוג ןיוש םיִא ןעמו טָאה ,רעטילימ ןיא טנירעג טָאה קישורַאמ ןעוו .טעברַאַאכ

 | ...ןיקסווָאקי לרעּפ ימי

 יד ?ײװ ,ןגיוא יד  טלעטשראפ למיה { ןמימ ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה לַאברָאק יה

 ןײצ ַא דרוד ןָאטענ ץירּפש ַא ,עלעזערג א ליוּפ קידנעיק ,ןוא ,טחנעלבעג טָאה ןוז
 .ןקישורַאמ ףיואי ךיילג = טבארעג ךיז טָאה ,טַארוקַא ןוא טליאעג טשינ עגורַאּפש יי

 :עזעלג א ףיוא בעג ,קעשטַאמ, .טשינ פקנירט ,טשינ טהעכייר .דעפוכ א ---|

 --- !קעשטַאמ ,ןסע ךיז טסופג רימ,, :טגָאז ץעמע עוו טשרע .טשינ רע טיג "!ע5
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 ,ןטַאט ןכָאנ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ סָאד .טלעג םָאד טרטּפעצ .רע טיג טלמעד
 יעלַאט ַא ןעוועג רָאד זיא עטַאש ןייז ,וקיתוּפא עשיטייל ַא רע טָאה ןעמוקַאב ןוא/ =

 2 :ָאמָאשיו א ןא טפיוקעג ?ןָאטענ רע טָאה סָאװ זיא --- ןיײז וצ ףראד סע יװ ,סָאב ו

 זופ ענעפרָאװעגכױרַא ,ךימו ריא .טײטשרַאפ ,םירבח טַאהעג טָאה רע ֿגײװ !ליב

 "ףיז טלָאז ריא .םירבח ערעיײט ,ךדויא טַאנ, .קיירטש א רָאנ ."עזָאֿפעצ, רעד

 .ׁשעגסיוא ןבָאה םירכח ערעייפ יד ןוא ד"וענירהאפ טלָאז ריא .ןרָאפ ןענּהעלסייא
 | /  .רוטּפ ןוא ץלעמש ןיב ָאטיוא םעד ןרָאפ
 אב , טָאה} ץיירּפשטײּפש ַא טימ טימעג םָאד טכַאמעג רעטכייל ךיז טָאה רע |

 טגא 8 רעירעג רועיפיייוו א (תוקספה עק וסעמקנער טומ ,םיארוקוא קייּפולס:טעד ןנימש -

 | | :ןסָאלש

 טָאה טרעוו א ראפ סָאװ !;ערעהנאפ ףיוא ךיז רע - זָאל רעהיוו .טצזא --

 ןַא וטֹוׁשּפ זיא סָאר ,רעקנירעיי ,רעגערֿפ ַא ?ןערעדנַאּפ ןגעק ,הטוש רעד .,רע-

 .ימַאלַאס) םילשורי ןיא ּפוקסיב רעד טכַאמו ןעלזייא ןופ ןֹוא .וייא ! ןַאי רעדוָא { טקָא

 | !טשינר ָאג רע'מ ,ימַאלַאס .ןערעדנַאּפ) ןגעק קישורַאמ טָאה טרעװ אזא

 ?נעשטש םיא טָאה גָאט םענעי ןוא ,ןערעדנַאּפ ןגעװ טרערעג רעדיװ שָאה רע
 יי .ןעזרעד ךעלרנע ענפ

 ;ךבױהעגנַא רַאטנַאק ןרַאֿפ ךיז ןבָאה ,טנַארעיײפ) ףיוא טפויפעג טָאה'ס רָאנ יו

 תתבש ןעוועג זיא'סי קיין ,גנוֿפַאצסי יא רעד וצו רעטעבראןַאזעס ידו ןעמוקנעמאזוצ

 | רעײז ןעמוקעגפיוניצ ךיז ןענעז ײז זַא ,יױזַא -- יותר וא זייווקיצנייוא ---

 י = | ' .רעמ רָאנ רשפא ןוא ,טרעדניה ףניפ ַא ,דפ ַא

 צג ךיז ןבָאה סעקישטַאירדָאּפ יד ,פרעטצנעפ סָאה .שטנפעעג טָאה ןַאװיא = |

 ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא --- ןיקסרעכאמ טימ קעלאהוא +- ןפייז יד ןיא טעטש |
 + רּפוטשעג ךיז ןבָאה ןשטנעמו לײװ ,למונהינ א ןרָאװעג זיא'סו .גנולָאצסיוא יר

 | טּפעלשעגסױרַא ,ןענַאװיא וצ טנעה יד טימ| טכַאמעג ןֹוא ,ןרעדטַא ןר עביא רענייא

 | | .סעקישטַאירהָאּפ יד ןטֿפָאשעג ןוא דעקריּפַאּפ סעּפעי

 שטנעמ ַא ןענַאטשעג ריז זיא ,טקרעמַאב | טָאה .ענס נעשומ טשי יוװ ,דצח:זמ ןוא -

 ןעװעג זיא רע .לרעפעמ ַא טימ עלעקעטש א טצינשעג ןוא גֹוצנָא ןעייהג א ןיא
 | ןסקָאװעגי צ םיא שלָאװ שטסורב יד יוװ ,רעטרעקיוהעגנייא ןוא רערַאד ַא ,רעכיוה ַא

 / פעמש ןייז זומי סָאד זַא , ןסױטשעגנַא ךיוו .טָאה ענכנעשטש .ןייבוציירקי םוצו ןרָאװעג -

 / טנעָאנ וצ טשינ ןטלַאהעג ךיז | בָאה ןשטנעמ יד לַײװ ,ערעגעעזעגנָא יד ןופ רעצ|

 רע ןעוו ,לדוּפו א יו ןג'רעעצכי וא דיז סַאהו ןבעלרעד קאשטמוס ןוא ,םי או וצ |

 ןוא .ןסערפעג ןגיוא ייד םימ םיא טלָאװ רע ,רקיוועג .קידונקעמשרעד ןיימש טבויילב

 .טיײז ַא ףיוא ?סיבַא ןטלַאהעג םיא טָא ּפָאק טעד ןגיובעגנייא טָאה רענעי

 יד טימ זיולב טָאה .טייקנסעגראפ רעז ידנעמשלופ ןיא "קידנצינש ךיז טכַאמעג

 עגיש טַאהעג רע טָאה ןגיוא ןוא ---,ןפײז יד ןיא ןָאטעג ?קניפ א ןײװנשײצ ןגיוא

* 

= 

 די



 .ןפיוא רעדיוװ ײז ןוא ןָאטעג ?קנופ א -- טייקדימ ןיפ ןטָאשי ַא םימ ,עפרַאט ןוא
 יב י -  .ןשָאלעגסױא עלעקעטש ,םענופ קע

 .ערושנַאװוַא . ןביוהעגפיוא ראט ןרַאפ- ,טרָאד ךיז טָאה ןשיווצניא
 יד קירנהעדָא 5 ,למעזעג טכידעג א ןיא ןקעלַאדיא ףי : טרַאּפשעג ןבָאה ןששנעמ |

 ;1בייהפיוא ,טָאה ןַאװיא .ענַאװיא וצי םעּפע ןגירשעג טָאה קעלאדואו געָאעסא

 טרָא קידייל ַא ףיוא טלטייטעג רעגניפ ןגנַאל ַא םימ ,רוב ַא ּפָאק ןרעביא ךיוה קיד |
 - : | .ןבידשרַאפ טשינ ,ָאטשינ טשינרַאג ויא'ס א --

 - ןופ ןגירשעג ןעמ .טָאה -- - !ןעװעג .ןבירשראפ זיא עלעטכעש א ףיֹוא --

 ;ַאּפ 8 עלעטכעש ! ַא ףיוא ןבירשרַאפ| רע טָאה ןגיױא ייד ןיא זחנוא ראפ 0 יד | | .םלע
 | : !יבולק , ףיוא !ןסָאריּפ

 יד טסעוו ןד ביוא -- פו ימשעג רענייא ךיז טָאה --- !קעלַארוא ,עה ---
 יי !ןערעדנַאּפ וצ ךיא ײג ,ןביײרשרַאפ טשינ עגר

 . ןוא קידנקוק ,טקיאורַאב קעלאדוא ײז טָאה -- םוּב ,ןייז ןווש לָאז ,ונ ---- ||
 .רַאֿפ טָאה ענסנעששש ןוא ,דוצהשמ ןענַאטשעג ךיז ןיא.סָאװו ,םענעי ןופ שייז רעד

 / ..ןעמוקַאב דלַאב טעװ ריא ,םוג --- .ןײלַא עדעדנַאּפ ןיא  סָאדו זַא ,ןענַאטש

 גדורַאי רֶעצנַאג ַא -- טרָאד :טונימו רָאַּפ ַא רשמא טהעיודעג טָאה סָאד = |

 ;יקענרעטנוא זיא'ס .עלעקעטש ןטימ ערעדנַאּפ רעמַאזנייא רעד --- רָאד ,קהַאמ -

 /.ײז יװ ,טסעומשעג ענה א ןבָאה יז .רעשעברַא ןַא םעּפע טימ קַאשטמוס ןעמ

 | .ןייג טוָאלעג ךיז ןוא ,טרעּפמַאעג םעפע ןגעוו ןקיפַא ךי ןטלָאוװ

 י :מרעהרעד ענסנעשטש טָאה ,ייברַאפ ןעגנַאנעג ןענעז יז ןעוו
 דער משינ ץד --- .דניק ַא וצ יוװ ,רקימ טדערעג ערעדונַאּפ .טואהְו --- הַאײהוַא - --- |

 !ױזַא יז סָאד ,טשינ וד .ַאּפָאילב ,ֹױוזַא =

 | | | .ייעלעקנָאֿפײעװַאלטעב ברא, ןפויוא ןָאשועג קנו א טָאה רעי

 ,ןעקנַאד ריס רעײז :טנָאזעג ןוא םונענ ךיוא סעטָאלז יײװצ ןטלָאװ יז --
 ןייג יוימ .ץייוו .טרעציא ,טע ברא ןייד ריומ זיו ר יג !אּפָאילב עמו 2 א ער זעיד נא

 | | - .יץַאלפ
 ;עצ ַא טימ מ ץַאלּפיץליהעג םענּופו גנופכיר רעד ןיא טזָאלעג ריז מָאה רע

 םיא רָאנ ןוא ,טנערבעג דעלקערש םיא ןטלָאװ םעקטָאונגאנ יװ ,טָארט ןטלקַאװ

 : .רעטעברַא ןטימ קַאששמוס .,יײװצ יד ןעגנַאגעג ןענעז
 טָאה'מ --- ןענסנעשטש ןָאטעג גערפ א לַאברָאק טָאה --- ?ןעזעג טסָאה ---

 יד טָא ןיוש טעוו רע .גנופָאצסױא רעד תעב טַארוקַא ןצינש טסולנרַאפ  םיא ךיז
 | .!טעכָאל רעד ,ןצינשמורא טעקיששאירדָאּפ

 יא
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 ...?שרערנַא ןייז לָאז רע- ,םרוג זיא סָאװ --- ןגרָאמירפ רעקידקישנוז רעד

 רעסעב ,דמעה ןייר ַא ,ףָאלש רערעגנעל ַא ;השכלה ענעגנַאהעגקעװַא יוװ ,דָאװ יד

 רעצנַאנ רעד טָא ןיא םעטָא םעד ןּפאכרעביא ןא סעּפע ןוא ץכעונָא רענייפ) ,ןסע

 - ?ןביילברעבייא םעוֶו סָאװ --- ןעמענוצ ץֵלַא סָאד לָאז עמ זַא ןוא .ךרּפשתדובע

 רעקידעכעטש םימ' ,טײקנסקַאװרַאֿפ-רָאה םימ קיטנוז ַא ,עזָאלמה ןופ קיטנוז ַא

 - רער ראפו גנובעגראפי ןמעב עכלעוו , ןגיוא ענעּפָאלעצ } א  עקירעגנוח טימ  ,טיוני

 . | .דנאש רעצנַאט רעקיזָאד

 :עגּפָא זיא טָאטש יד זַא ,ןריפשו ןווא רעביטש יד ןופ סיורַא ןעייגנ ןשטנעמ

 זַארג ןופ סנירג סָאד זַא .קיטנוז טימ טקעמש סע ,ןגערײסגנילירפ א רָאנ ,ןשַאװ

 ןרעשמיווצ סעיקבודוו יד ןלופַא זַא ,סקידבוט:םוי ַא סעּפע טנייה זיא רעמייב ןוא-

 =נוז ַא ,טָארט ןקיאוה ַא טימ ןעײנ ױז ...רעגייטש ןקידקיטנוז ַא ףיוא ,שרעדנַא

 - +רַאפו ,ןסַאמ טימו עטלופרעביא ןַא ןַא ,סאג א טימ ,רעקעלג עטגיוועצ ןגעק ,ןקירקיט

 יײז טקינייאראפ סָאװ ןוא .טײקכעלטפַאשניימעג ןופ לימעג א ררוד עטקינייא

 םולפרעביא רעד ןוא .,יײז .ןגעװ טשרמולכ טגרָאז סָאװ ,חחנשה ?סיב סָאד ?ױװַא

 | = .טייקלטײא רעטבעלענסיוא טשינ דעקישַאז ןופ
 - סירנעיוג ,טבַארטענ טשינ ,ךעלריפַאנ ;ןטַאט ןטימ ענסנעשטש ,יײז ןבָאה ױזַא

 - סםָאד -- גנומיטש ַאזַא ןיא ךעלפעג ןעננַאגעג ! ןענעז ייז זַא רָאנ .לָאשטשָאק ןיא

 ר | .רעכיז זיא
 =וב ןיא ןבילבהַאפ זיא'ס ?פיוו ןטקייצעגרעביא עמַאס רעד שָאה ירפהעדניא

 סא זיא .קעטנָאיַאמ רעצנַאג רעד ןשָארג קיצנָאװצ ןיא .םעטָאלז טכַא :עלעמ
 | ןוָאל יצ ,ןעצ גָאט א --- רימ ןגָאז ,ןעייטס טעוו'ס ןמוזנלב ,רעשייװ ָאד ןעניווװ
 יי | ?עיצוקעשז ןייק -

 זַא ,קנַארעג םייב ןעוועג רעכיג עטַאס רעד ןיא לָאשטשָאק םוצ געוװ ןפיוא

 ,לַאברָאק יוװ עכלעזַא רשפא .ייז רַאפ טשינ זיא סָאד .ןרעקמוא ךיז ףרַאד עמ

 ףוס? דיז ןלעװ ,סנגיובגלע ןֹוא סעבכמעג עטסעפ םימ ,טָאטש רעד ןיא עטינעג
 | ,?עקירעמַא , עצנַאג ָא:סָאד ...ייז רעבָא .רעיוט םייז רענעי ףיוא ןּפוטשנײרַא/

 ?איררָאּפ יד טימ "עקירעמַא , סָאד ,ןשטנעמ ןטסָארּפ ןפיוא טרעקָאל סָאװ
 עלעקגוט ןענעז סָאד -- עכוזַאּפ ןיא טָאג ייב ץעגרע לַאּפיצנירּפ א טימ ,סעקישיט

 .שינעשימעצ ַא סעּפעו ,עטרעטנָאלּפראפ ,ןכַאז/

 .זדנָאשק ןקניטלַא ןַא ןבעל ןָאטעג הליפת טָאה רע יװ ,םעד רַאנ רעבָא

 ריז ןזיװַאב ןיוש טָאה רע ןכקעװ וצ ,ןכלָאשטשָאקײעיּפַארַאּפ ןקיזָאד ןופ רע !

 פעוו'סי זַא ,ןביולג ןטימ ,רעטרעטיילעגכרור ַא ַא רעדיוװ ןעגנַאנעגסױהַא ןידניבוציצ

1 

 .ןזָאלרַאפ םשינ עוו טָאג -- ןגרָאמי רשפוא ,טנייה רשפא .ססוג םעּפע יז ןריסַאּפ י

 םהוק שטָאה ענסנעשטש .ריּפַאַּפ ַא ןעזרעד ייז ןבָאה גנַאגנײרַא םייב, ךיילג

 ןוא ןדיי יד, :תֹויתֹוא עסיורג טימ ןבירשעג ןעוועג זיא'ס סָאװ ,טנעילעג-עביא
 ןסלַאה טעװ עדיָאװ זהנָאשק רעד זַא --- ךָאנרעד ןוא ."ןביולג עכעלטסירק סָאר
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 רעד ףיוא ןענײרַאפָארּפ -עכעלטסירק יד יד ןֹופ לַאקָאל םעניא קידוײרּפ ןימ ַא
 ,רעיירפ א ןיא גנַאגגײרא רעד זא ,ןטנוא ןופ עמאסי ןפיוא ןוא .סַאנ:ענאילשַאמ

 | | .טשינרָאג טסָאק עס זא ,אמתסמ טסייה םָאד
 טאהעג ײז ןכָאה טייצ . ןרעה ןלעוו ייזו , ןייג ןלעװ יז ---  ןסָאלשַאב ןבָאה יז |

 + ימַאר ַא ףיוא טקוקרַאפ ןרַאװפומ יד ןופו ךיז ןבָאה ײז לייוו רָאנ .העשי ַא רעבירַא |
 קרא ןיא ןסעזעג ךָאנרעד ןענעז ןוא ,עשרַאװ ןייק ןעגנַאמעגּפָא זיא סָאװ ,רעפ
 | | .טקיטעפשרַאפ ?סיבַא ףוספ יײװ ןבָאה ,עקששנָאיװַָאלגז יב

 ,ןשטנעפ םימ לופ ,עילאס עגילק א ןעזרעד ײז ןבָאה ,ריש יד טנעלעגּפָא == =

 רעד ןופ ּפירקס ןפיֹוא .םוידָאּפ א ףיֹוא לשיש ַא רעטניה זחנָאשק ןגנוי ַא ןוא
 םָאה זרנָאט רער ,למחומעג ַא א ןרָאװעג זיא/סו .טיירדעגסיוא ּפעק ךיז ןבָאה ריט
 + ?צנילב א ןֿפירב ענעדקָאג יד ףיוא ,רעשרעוו יד ןסירעגרעביא לײװ ַא ףיוא
 ןײגנירַא : ןָאפעג לקנעווק א יז ןבָאה יז .טייקידלודעגמוא ןופ רעמיש ַא ןָאטעג

 .ףוצ ַא יװ --- !ןטרָאד רעכיג ,ָאג -- :ןָאטעג וה א ַא טָאה ץעמע ?ןעיצּפָא רעדָא

 ןצנַאגניא ןיוׁש ךיז יז ןבַאה ,ןָאמע- ץעז ַא ריש יד רָאנ טָאה תורצ יד וצ בָאג

 ..קנַאב רעטסשנעָאג רעד ףיוא מעג ץעז ַא רעכיג סָאװ ע ענעגָאלשרעיד |

 ,ןשטנעמ ערעטלע ןֹופ רקיע רעד ,סעציילּפ ןוא ּפעק ךיז רַאפ ןעזעג ןבָאה ײז

 טָאה יז ןשיװצי .רעביאנגעק םירוחב) .עכעלטע םיוק ,קיצײװ ןעװעג זיא טנגוי
 ץידנָאלב רעלעה רענעי ןוא .ןקישיוהַאמ גנורעדנווװחַאפ טימ טקעדשנַא ענסנעשוטשי

 עלַא יװ טשינ ןסעזעג ןענעז יז .ןעוועג ךיוא ןיא ,קעשַאטס ,סעסוקּפ יד טימ
 .טּפַאכעג לָאמעלֿא ןבָאה עֶלַא ןוא ,טנַאװ רעד ןבעל .,רעדנוזַאב רָאנ ,ןלוטש הףיוא

 2רעד םתעפע טלָאוו עמ יװ ,ורמוא טימ יצ זמייקשיוַאקע שימ יטימו קוק א יז ףיוא

 .טהַא אוו

 ֿ?סיבַא ו?יפַא ,ןסָאנעגסױא יװ ןגעלעג םיא ףיֹוא זיא ענַאטוס יד .ןרעטש ןגולק

 ץנַאלג םעניימ ַא טימ טהעמישעג ןבָאה ךיש יד .ןגיוצעגנייא עילַאט ןיא ליפוצ |

 - עסײװ יװ ,זדלַאה ןפיוא ט?כעפעג טָאה לרענלעק םענופ ?דנער עסיײװ סָאד ןוא -

 ןוא רעגייר סעּפע טימ טמעטַאעג ?ללכב טָאה זידנָאשק רעגנוי רעד .סעקרעשטַאּפ =
 | .טפַאש גולק רעמעגעגנָא

 --- הּפרח א זיא סָאד --- .ײקסמָארעשז ןאפו או םעטעו ןגעוו טהערעג טָאה רֶׂש

 ןגעוו ןבירשעג ֹוטָאה עילימַאפ רעטונג ַא ןפ קַאילַאּפ א סָאװ --- שדשרעג רע טָאה |

 ףיוא רעה שנגוי יד } טריפעגרעביא ןרעוו ןעיורפ יד .שייצ רעקידגנילירפרַאפ רעד

 םענעי קנַארַא ץלא .טײקנסַאלעגסווא ךיז טײרּפשרַאפ דנַאל ןרעביא ןוא ,ןביילג וצ -

 .רעפעשַאבשלעוו םעד ןרעסעבוצסיוא .טייקנסיררַאפ רענעי קנַאדַא ,ךיװ ןעוועטנוב

 +תישארב רעד ןופ רָאנ זא ,יקסומָארעשיז ןַאּפ רעש ,ומש יג ו וֿפיפַא רע טסייוו סָאד ןוא |

 ,עביל ןופ שסײג רעד .רעטסייג ייוווש ךיז ןשיווצ טֿפעוװ רעד ףיוא| ןפמעק ןָא םייצ

 - רעשילױטַאק רעד טייטש סע ןכקעװ ףיוא ,טסײג רעד ,שפנ:תריסמ ןוא טייקיניא
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 ,גנונעקײלרַאפ ,האטש ןופ טסוײנ רעד | ןוא ,רעּפר עק םעסישסירקי יוװ לָאשטשַאק

 ןפַאשעג טשינ ןדיי יד ןבָאה עקַאמ רַאפרעדו .טסוײג רעשידיי רעד -- טייקימשיג

 ?םיָאנע ,עשירעגיגרַאפ טשינ ,עשירעגירקמורַא ןענעז ײז ?ײװ ,הכולמ ענעגייא ןייק

 ןופ העירז יװ ,רעקפעפ יד ןשיוװצ ןרָאװעג טיירּפשעצ יײז ןֶענעז ךָאנרעד .עשייש

 ןַאמעֹרָא רעד .תקולחמו ןופ ײזְרַאפ רעד ףיוא טייג'סו ןוא .רעצכעשיירק עקידנמס-

 ;צנַאמ רעד סָאװ --- יורפ ייד ,רשֹוע רעד סָאװ ,ץפֵא סָאד ןגָאמרַאפ ןלעוװ טלָאװ

 . ײז ןגָאז --- טכעלש יא הָקולמ | יד .רעטלַא רעד סָאװ-- רעגנוי רעד ,ןישרַאּפ

 טײלעמשרָא יד ?ןפלעה םָאד טעװ יצ רעבָא .הכולמ עײנ א ןכַאשַאב ףרַאד עמ --- |

 ,רעגרע רָאנ רשפאו ,ערעדנַא זעדווירק ױזַא טקנוּפ ןלעוו עכייר יד ןֹופ טרָא ןפיוא

 יב סָאר .סננעמחַאפ עקידחזהיסלוע יר סָאוטרָאנ טשרע ךָאד ןּפַאכרַאפ ײז ןרָאװ

 ןעיצחעד ףרַאד עמו .ןשטנעמו םעניא טרעײנ ,סעקידנַאשזָאּפ יד זיא טשינ טקעשש

 ,טעיוב סָאװ ,טויקוגיוא י יד .טייקינייא ןייז לָאזס  ,םעד ןגעוו קידטנרַאז ,ןששנעמ םעד

 י .םיסינ טזײװַאב סָאװ ,ןביולג סָאד ןוא

 .םער ןוא "דעשסַאּפו ןטוג, םעד ןנעװ שלייצרעד ןייש ױזַא רע טָאה ףוספ ןוא |
 ,ןגיוא וא יד ןיא ןרערט םײרדעגנָא ךיז ןבָאה ןטַאמ םעד זַא ,ןשרָאגניײװ ןקי של

 .מייקטרירעג ןופ ץרַאה טָאד ד טמעלקרַאֿפ טָאה ןענכנעשטש דיוא ןו

 ךיז רעטציא ! ןלעוװ ,ערעייפ עניימו ,ךייא ןופ רעיצע מע טלָאװ רשפא ---

 -י | / ?ןגערפ סעּפע רערָא ןגָאזסױהַא
 .ךייש ָאד זיא סָאװ -- טקוקעגרעביא ךיז ןכָאה .עיפַאס רעד ףיוא ןשטנעמ

 עילַאס רעד רעביא .טנַאה ַא ןביוהעגפיוא טָאה קישורַאמ ןייא זיופב ?ןגערפ וצ

 2רכ י | 1 , .רע דיוש א יו ,קמחומשג ַא .רעבירַא זוא

 י- | !רעייפ ,גנוטבַא ---

 - יע ...םרעײיז ןָא ןבייה סהעדניצרעטנוא יד ---

 :נָא ןוא ,רעכעלשגנויי ,רעטסעפ ַאזַא ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה קישורַאמ ןוא|

 | | | | :לטיבא קודנעיצסזוא ,ןדער ןביוהעג

 / ?רָאפ ןייש יי וזַא ָאד זדנוא טָאה עדיַאװ והנָאשק רעד סָאװ ,ץלַא סָאד ---

 יוװ ןרענַאב םייקיגייא עקיזָאד יר ןָאק רעוװ ?ײװ .רימ ןעײטשהַאפ ,טפעמשענ

 םוא יד טסָאק לפיוו :סנייא | וסיװ ןלעװ רָאנ טלָאװ ךיא ?רעטעברַא רעד טשינ -

 | ?מייקינ

 | זהנָאשק רעד וּפיפַא| ,מייג םיא סָאװ ןגעװ ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רענייק

 ; סײדנטרַאװרעשנוא ,קישוהַאמי טָאה .עגַארפ א שימי םערב ַא ןביוהעגפווא טָאה
 | :ןגיוצעגיהעטיײװ ,עגר ַא

 יב טעברַא ךיא .ןליוק ןופ --- ;יפשויב ַא טימ ןרעלקפיוא סָאד ?עװ דיא --

 .ךיא בָאה רעירפ רעבָא ,זָאלולעש ןופ עלאה:סגנודָאפ רעד ןיא ןענעגאהנייטש

 ןוא טריסערעטניא טימחעד ךיז ךיא .בָאה ,ןליוק ןדָאלּפױא םייב טעברַאעצ

 .ןשָארג 50 טימ םעטָאלװ 26 עיבמעלגַאז ןיא טסָאק ןליוק ןָאפ א זַא ,סיײו'ב



 ןופ ןשָארג יירד וצ ןעװעדַאלסױא רַאב רימ ןעמוקַאב ,קעװַאלצַאלװ ןיא  ,ָאד

 -ךױא רעכערגנליוק יד ייס --- עלַא .ןָאט ַא ןופ ןשַארג קיסיירד רעדָא רעטעמי ַא

 --- סרעגעהט ידו ייס ,םירחוסליוק יד ייס ,סחעמענרעטנוא יד ייס ,עיבמע?גַאז

 קעװַאלצָאלװ ןיא ןטכָאק ןליוק ןָאפ ַא םורַאיוזַא ףרַאד ,קיניא רימ ןפעברַא = |
 ;רעפ ןוא ריפ רַאפ רע טרעװ טפיוקרַאפ רעבָא .ןשָארג 80 םימ סעטָאלז 26 | .

 טימ םעטָאלז ןצעביז ?טייקינייש יד טסָאק ױזַא בִי א עשוז לפיוװ .סעמָאלז קיצ

 - רעד רַאפ ךס א רעײז וליפַא ןיוש ,דס א זיא סָאד !ןָאט ַא ןופ ןשָארג קיצנָאוװצ

 ריא גערפ עקַאט ראפרעד .רעביטש עטצייהעגמוא ןיא .טציז עכלעוו ,טײקמערַא

 / - ?שײקינײא ַא:יד ןייא סע שריסַאק רעוו ;ךייא

 טלָאװ רע יװ ,םײקטכַאקעגפיוא םוש ָא ,עילָאװַאּפ דערעג טָאה קישורַאמ |

 .סעּפע רערעשיל ַא ,רעלעה ַא ןעוועג זיא רע .ןובשח .טנרעלעג רעדניק טימ

 טמענ עמ זַא רָאנ ,טשינ יצ ךייא טלעפעג סָאד יצ :ןמכיופעג םיא ןבָאה ןגייא יד

 !ָאטשינ הצע ןייק זיא ףיורעד ןֹוא --- ױזַא סיורַא םמוק ,םענעי ן'ופו פָארַא סָאד

 ,7 םווקיגייא) ַא:יד ןייא וטריסיַאק רע, :ןָאטעג גערפ א ךעלדנע טַאה רע ןעו

 .טּפַאלקעגנָא ּפָאק ןיא טכייל ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,יײז רע טָאה

 ;טנע טשינ ןײלַא רע טעװ יצ ,ליומ ןײז ףיוא טמכונהַאפ טקוקעג ןבָאה ײז

 :םיֹוא ןיא טּפַאכעגפיױוא ךיז ייז ןבָאה ,שצעזעגרעדיגַא ךיז טָאה רע ןעװ ןיא ,ןרעּב -

 טָאה ףוס .ןיטשרַאֿפ טנַאקעג טשינרָאג טָאה'מ ןַא ,רעדליּפעג ַאזַא ןבייהעג |

 ןדערראפ טשינ רָאט עמ ןא ,קידנעיירש ,טרָאװ םוצ ןגָאלשרעד רענייא ךיז

 ,ןביופג ןכעלטסירק םעד ןוא ןדיי יד ןגעװ דייר ַא טייג םע .טשינ ןעמ ראט ןייצ יד

 ןיא ןכעצ עכעפמפסירק ףלע ףיוא זיא קסָאװראפ ,םעד ןגעוו ןסעומש רימָאל זיא

 ןיא רעבסעוועג עלא טעמכ ןענעז סָאװ-אפ ? עשידוי ףלעווצ ןאראפ קעװאפצַאלװ
 - ןופ קווא ןטלָאװ ןדיי טנזיוט ןצרעפ יד ןעוו ,ןעוועג טכָאװ סָאװ ןוא ?םנעה עשידויי

 ?עזָאלטעברא, ןייק ןעוועג טשינ ןדנוא יב טלָאװ ?עניטסעלאּפ ןייק קעװאֿפצַאלװ
 .עשימינלָאר ףיוא יע טשי רעליירפמ ןייק טשינ ,!?עלעקנָאל

 ט טָאה -- ןעמוקעגסיורא טשינרָאג ןופרעד טלָאװ ,רעטעברא ,זדנוא ---

 וואו לע ישנעווע ןלָאז רימ ,טשיג .רימ ןבָאה וטלעג ןייק --- .םרעדיוורעד קישיר

 :עטסיש יר טָא ןיא ןוא ,ןעגנומענרעשטנוא רעדָא ןעמָארק ןריפ ןדיי יד ןיפ טרָא

 | עשילייפ יד !טשיוטעג סיונ יד ךיז שלָאוװ ןכעצ ערעדנַא ןֹוא עשירעדיינש ,עשיר

 ..רעשידיי רעד ףיוא -- רעטסנרע רעד ףיוא טיונ

 !עכעלטסירק ןעוועג ןטלָאװ רעכלעוועג יד רעבָא --
 ןסעזעג זיא סָאװ ,ןידנַאלב רעלעה רעד ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה םעד ףיוא

 י / - .ןקישיהַאמ ןבעל

 טָאג ןגעוו - -- ןָאטעג יירשעג ַא רע טָאה -- סע ךיז ט?דנַאה סָאװ ןגעוװ ---

 19לבלעװשג ַא ןגעוו יצ

 | :ַאמ

 ןפי
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 ןפרַאווסיױהַא ןביוהעגנָא רע ָאה ,ךיז וצ ןעמוק  ײז קידנזָאלרעד טשינ ןוא

 .:עכעלנערטרעדמוא רעטרעװ ,ןנָאלשרעביא טשינ םיא לָאז עמ ,דיג ,ךיג ךיז ןופ

 זיא ןביולג רעזדנוא -- ריא שליוװ סָאװ ,ןדיי יד ןופ ריא טקיוװ סָאװ ---

 ?םעט ןשידיי א ןופ ןיז א !ריי א ?רע זיא רעװ -- סוטסירק לייוו !שידיי א ךָאד

 + ןטַאטפ ןטימ ןעגנַאגעג ןיא רע .ןדנוא ייב טסייה סָאד יװ ,קינּפוֿפַאכ א ,רעיל

 ריז טָאה ,ןעגנַאגעג ,דרָאקַא ףיוא רעדָא טעברַאנָאפ ףיוא ,דעלפייה יד רעביא

 טָאה "יצנָאיבָאר ָאצ, .עכייר יד טימ ןפמעק וצ ,ןײרַאפ ַא !ּפַאשעג ןוא ןעעזעגנָא

 רעד ןיא ךָאד טייטש סָאד --- םוטקיליה םענופ ןפרָאװעגסיױרא םידחוס יד רע
 .ןיא סוטסירק ןוא ,ףמַאקנסַאלק א ןעועג טושּפ זיא סָאד !טפירש רעקיקייה |

 | | -  !טסינומָאק ַא ןעוועג
 יד ןופ ןפָארטעג .מעוערעג רָאג ,ןגירשעג טשינ ןיֹוש טָאה םלוע רעד

 :וטעג טָאה .טעווערעג ןוא שיירדעגפיונוצ ךיז רע טָאה ,רעטרעװ עשיסרוקיּפַא

 :רָאפ רעטייוו ײז טָאה .רערעטסעל רענעי ןֹוא ,סעקעלוק םטימ טעָארדעג , טעג

 / םיובהוד רעבַא ןוא רעריוװ ןוא ערענָאיצקאער סעגָאבמַאכאז סעּפע  ןפרָאװשג

 רָאנ םסָאװ ,םיא ןיא ןפראו ןבױהעגנָא ןבָאה ײז זיב ,"סענַאבמַאכאז
 רעבָא ,עקשטשינטעמס א ןפרָאװעג טָאה רעצעמע .טוָאלעג ריז טָאה'ס

 ;נלע ןטימ ןגָאלשעגקירוצ םע טָאה -- ןרער וצ קידנרעהפיוא טשינ -- ,רע

 ,ורעטש ןיא זהנָאשק םעד ןָאטעג םעלפו א טָאה עלעקששינטעמסו סָאר ןֹוא ,ןגיוב

 .טנעה עדייב טימ ּפָאק ןרַאפ ןָאטעג ּפַאכ א ריז טָאה רע שזַא

 טנָאלש עמ -- ןָאטעג ץכערק א עטַאט רעד טָאה -- !ץישַאב ,ןווװ -- |
 | !װדנָאשק םעד

 םעד ןָאטעג קסַארט א טָאה ,סױרַאֿפ ןָאפעג גנורּפש א טָאה ענסנעשיטש

 יד רעטנוא פליפרעד רע טָאה יױזַא --- םענעי שיזַא ,חוכ ןצנַאג ןפימ ששאקסיּפ

 ןטרעגלַאװעגפױרַא םיא ףיוא ךיז טָאה רע .ןָאטעג עּפוה ַא זָאנ יד יטָאה -- ןכָאנק

 ,סנ א .רעיוא ןיא ןָאפענ עשול ַא קישורַאמ םיא טָאה טנעמַאמ םעד ןיא רעכַא

 .טָאה ענסנעשטש  .עינָאלד רעד טימ רָאנ ,קעלוק ןטימ טשינ ,טקנעדַאב סָאװ
 םעד ןבעל ןלַאפעג ןוא שיט ןופ טנַאק ןיא ןָאמענ ץעז ַא ,קעלעשזַאק ַא טכַאמענ

 : - :י .סיפ םזחנָאשק)
 ןכחוה סױרַא סַאג רעד ףיוא שזַא .יירשעג ַא ןכַארבעגכױא טַאה טלמעדו

 :המקנ וצ ףור ַא -- רעטצנעפ םענעפָא
 !ערעזהנוא שנָאלש עמ ----

 : !לָאמָאסמָאק ןטימ קישורַאמ !ןלַאּפעגנָא זיא קישורַאמ -- ,

 :אמ .טנַאװ א יװ ,זָאפעג רעגלַאװ ַא יז ףיוא יז טָאה עקַאמ עצנַאג יד

 ןסי וטשעגקירוצ טמָאה ,עקרַאנירַאמ רעטקילפעצ ַא א ןיא ,רעטקיטיוקבעצ ַא ,קישוה

 טימ סױרַא ,טנגוי רעד רַאפ גנַאנקירוצ םעד קידנצישַאב ,זיא ןוא סעקַאטַא יד

 .סַאג ךעד ףיוא ,ּפערט יד רעביא קידנכליה ,ךָאנרעד ןוא ,ןגיפש יד ףיוא ריא

60 



 ןגיױא יד רַאפ .ןעיירעפייפ עשיאייצי לָאּפ ןטייוו ןופ טרעהעג טָאה ענסנעשטש

 רעוא ןרעשניה טליפרעד טָאה רע .ןעקנופ עקיריקַאק טשלדניוװשעג םיא ןבָאה

 ןופ קידנעמוקַאב ,זדנַאשק רעד םיא טָאה סָאד .גנורירַאב עליק ,עטַאקילעד ַא

 .,קירנרישזַאדנַאברַאפ ,ןוא .דנווו יד ןדנובעגמורַא ,דָאי ןוא עטַאװ ,עזַאג קיײטּפַא |

 לָאמנײק ָאד ייז טָאה רע ?ײװ ,ןענעז יז זענַאװנופ ,ןפַאט םעד טגערפעגכיוא

 | ץלַא יז ןופ ךיז טָאה רע ןעוװ ,ןדניבמורַא ןכָאנ ,ךָאנרעד .ןעזעג טשינ רעירפ
 | .ןטַאמ םער שגנַאלרעד ןוא עלעפעצ ַא ןבירשעגנָא רע טָאה ,טסוווהעד

 :עקכוועטיל רעד ףיוא יקסנימישז סעזערּפ ןַאּפ םוצ שימהעד שיײג ---
 | | .פעבחַא ןעמוקַאב עו ריא ןוא ,סַאג

 .ןעגנַאגעגסױרַא ןוא טנַאה ןיא זדנַאשק םעד טשוקעג יז ןבָאה עטקילגַאב) = |

 ןרָאװ .ןלייצרעד טשינ יז זלעװ ןלַאברָאק זַא ,שדערענּפָא דיִז ייז ןבָאה געװ ןפיוא

 ךיז טפָאוװס ןעוו ,ייז ןופ טכַאלענ טלָאװ רע .ערעכיז ןייק טשינ רָאנ זיא ךַאזװ יד
 ...מלמעד טשהע ,שעבהַא ןעמוקַאב ןלעװ יז ביוא ,ָאי .ןבענעגנייא טשינ

 ןײגנײרַא: ?כפםדוק ןזומ ײז וַא ,ןלַאברָאק שגָאזעג יז ןבָאה ןגרָאמו .ףיוא

 .סַאג:עקסוװעמיפ ףיוא קעװַא זענעװ ןוא ,סערדַא ןַא סבורק ַא ךָאנ שרָא ןַא ףיוא |

 :עצ םודנָאשק םעד טנעיילעגרעביא םאזקרעמפיוא טָאה סעזערּפ ןאּפ רעד |

 - -.סטייווצ ַא ןבירשעגנָא ןײלַא ןוא ןטלַאהַאב סע ,עלעט

 לײװ ,קידרעפָאה טייז ןֹוא קַאשטמוס ןַאּפ םוצ *עזָאלולעצ, רעד וצ טייג --

 .עדיָאװ זדנָאשק םעד !גָאזּפָא לָאז זחנוא ןופ ץעמע וַא ,ןעשעג טשינ רָאנ זיאס
 ךיז טָאה ,!?עלעקנָאלײעזָאלטעבהַא ,/ ןפיוא | ט-עקעגמוא דךיז ןבָאה יז ןעוװ

 ײז רָאנ ,םרָא ןַא יז רַאפ קיהנכַאמ ,טקוהעגּפָאז ךיילג קיּפולק ןבעל לַאברָאק

 -- ןקַאששמוס וצ ןינע ןַא ןבָאה ייז זַא ,קידנגַאז ,ןעגנַאנע נײברַאפ יקימייז ןענעז

 - .ןעמוק יז ןלעװ ךָאנרעד
 ָאק רעטיירפרער רעד ןנירשעגכָאנ יז טָאה --- !טגָאזעג רעבָא בָאה'כ --

 ..:ןייהאְו עּפאל ןיא ײװ ןבעג ,יוזא רָאנ זא ,טנָאזעג בָאה'כ --- .לַאב

 .לרָאטנַאק םוצ ךיילג ןעגנַאנעג ןענעז ייז

 .מוס ןוא ,ןבירשעג טָאה רעכלעוו ,ןעגאוויא ןפָארפעג ײז ןבָאה ?רָאטנַאק ןיא

 .טייהרע טכַארטראפ קירנפייפרעטנוא ,רעטצנעפ םייב ןענַאטשעג זיא רעד .ןקַאשט

 גנַאל סע רע טָאה ,סעזערּפ םענופ עפעטעצ סָאד ןבעגעג םיא ןבָאה יז ןעוו = |

 :אוויא ףיוא קילב ןקישײז א רעביזמוא קידנפראוו ,רענניפ יד ןשיווצ םיירדעג

 :ןָאטעג גָאז א ףוסל ,ןענ

 | | | .ןײג רימָאל ,ונ ---

 ,הָאנק םימ טסוקעג עלַא ןבָאה ייעֿפעקנָאל ןפיוא .ןעגנַאנעגכױרַא | ןענעז יז

 :עקיהש -עגיילק רעד ,ןטימניא קַאשטמוס רעקיד רעד :ןעגנַאגעג ןענעז ײז יו -

 :ָאמ א ,רעכיוה א -- ןוז ןײז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,םיײז ןייא ןופ רעילסעט רענ

 | | .רי קפס ,רענײגיצ קפס ,רערעג
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 ייוזַצ יד יז טָאה'ס --- .טסעומשעג ןעמ טָאה --- טעברא וצ יײז ריפ רע ---
 , | | !ןסירעגנָא

 .טעב סעזערּפ רעד סָאװ ,ןעשעג זיא סָאד יװ קידננערפסיוא ,קַאשטמוס ןוא
 ייןעייר, יד ןשיװצ ָאד טשרע ןוא ץַאלּפײץליהעג םֹוצ טהיפעג יײז טָאה ,יײז רַאפ
 | | | .טלעטשעגּפָא ריז

 ;מחר ןָא - םריצוהער ערעדנַאּפ .העש רעקידֿפזמ טשינ א ןיא טמוק ריא -- -
 טמענ יװ זיא .רענייא ןטעברא ןרָאד טשרע ןזומ ,יירד טעבראעג ןכָאה'ס וװ ,תינ
 - ?עײנ וצ ָאד ןעמ

 רימ ןלָאז ןעמעװ וצ .ןזָאלרַאפ טשינ זדנוא טע'ריא ...ןטרָאד שָאקַאי ---
 וי : : יי ?ןייג

 .ךיוב םעד טלעטשעגסיורא ,ּפַאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה קַאשממוס .
 ,םעצנָאװ עטכודעג יד ןיא ןָאטעג עקסרָאּפ א רע טָאה -- ןזָאלראפ טשינ --

 ?ןפיא ןא ראפ סָאװ ףיוא רעֿבָא .יוזא רָאנ ךיז טדער'פ -- יורא |
 | :ךָאנהעה ןוא ,סעצנָאװ ןציּפש יד ןָאטעג עייק א טָאה רע
 ?נאג א רעבָא ,טשינ ךיא ןָאק ןעמענוצ םענייא .ןביילקוצ ריז טזומ ריא ---

 ..ףנעמ עשיפרָאד וצ ךיז םביילק .ןכַאמ ןזָאל ךָאנ ריז טעװ סָאד --- עישראּפ עֹצ
 .ןמסמכיײל םוצ ןײג סע טעוו טקמער .עימראּפ עשירעיוּפ אזא --- יו ןופ ,ןשפ
 .רעפעמ א ןופ קיצנָאװצ ייווצ ראפ ;דחָאקא ףיוא ןעוועילבעה ךיז טלעטש ןוא
 :םימ וצ ןענידראפ ריא טעװ ,סרעסעמצינש יד טימ ןעיירה טיג טעוװ ריא ןעוו
 :ַאק ריא == טַארטסיגַאמ ןיא רעטמַאַאב וא לפיוו רעמ -- ךָאװ או סעטָאלז קיצ
 !ךייא סע ריוו

 ;ןפרָאװעגוצ לָאמ ַא רָאנ טָאה רע

 | !ריװַאק"כ --|
 | | :קידנעּפַאסּפָא ןוא

 ;יטש יצחעד ,םענעי -- םעד ןבעג ףראה עמ .ןטסָאק שעוװ סָאד רעבָא --
 ופ ךיא ...האמ ַא וצ .ןייז זומ טלעג:ביירשנייא ,ןיינ ...ןיירַאֿפ רעד וצהעד ,ןרע
 .עדיַאװ זדנָאשק םעד דעלקערש ץעש ךיא ןרָאװ ,זדנַאשק ןבילוצ זיולב סָאד
 ויי | ?ןשטמנעמ ןייש טָאה ריא

 עבָא ,ןעמערב יר טימ ןָאטעג ?טניּפ א ןפָאהַאכמא שה עטַאמ רעד
 | :ןסָאשעגסיוא גנוגייקרעביא ןָא טָאה ענסנעשטש

 ןביילקפיונוצ םינמוזמ יד רָאנ ףראה עמ .ןבָאה רימ --
 ןיא ,םייהא ךיז וצ רערעדעי ךיז טיײגעצ = ..סָאוטטָא זיא ,,יוזא ביוא --

 - .ןײג עלא ראפ טפעגביירשנייא סָאה ןעגנערב ריא לָאז תכש ןוא וו יצ הלָאד

 - ריא ,שירָאגעטאק רייא סע גָאװכ ןוא ,ןענעק טשינ םענייק ךיא ליװ ךייא .ץוח ;

 דיילג לכיא ןרָאװ ,רָאטנַאק ןיא טשינ וליפא ,םעד ןגעוװ ןגָאז טשינ םענוייק טלָאז |

 .,יוװא ,ונ -- ןנערפ טעװ רעצעמש ןעוו ,לאפ ןיא| !ןרעדיײלשסיוהא טרָא ןפיוא

 װ
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 קַאשממוס זדנוא טָאה רַאפרעד ,עלעפעצ ַא ןבעגעג טָאה עדיַאװ זחנָאשק רער |

 |  ?טייטשראפ ריא .ןעמונעגוצ

 :ןעייטשראפ רימ --!

 רווא .דייא לע עא םרעדנוה ןײנ ןעגנערב רימ טעװ ריא ביוא זיא ---

 .טעברא רעד וצ ןקעמש קיימנַאמ

 וצ ןפיוֿפ ןִצ ןעמוקעג ז"א ךיילג .עלעקנָאק | פיוא טרעקעגמוא ךיז ןכַאה ײז

 | | : .לַאברָאק ײז
  ?ןעמונעגוצ טָאה רע ?סָאװ ,ונ = --
 .עיטרַאּפ רעצנאג א ןיא ןלעטשוצ ךיז לָאז רימ ,טנָאז רע .ןעמונעגוצ ---

 ייְב טדעטציא רךָאד זיא --- טנעה יד ןבירעג לַאברָאק ךיז טָאה -- ועֹונ --

 | | .ןסעי פסייה ,רימ ןלעיוו ,קו דקגיופ זהנוא

 --- ןסירעגרעבי א ףרַאש ענכנעשטש טָאה -- ? ר י ס א ראפ סָאװ - י

 / !ריא שנעז ריא ןוא ,רימ ןעגעז --- רימ
 ט | - +  ?סע טסײה סָאװ --|

 ךוא ,עֿלעקנָאל ןפיוא קיטײנ טנעז ריא .ןדער וצ סָאװ ןגעװ ָאטשינ .יוזא --
 ...פעק עטּפָאטשראפ רעיצוקעשז -- ךאז עטסיװַאב א ,ןפעברא ןפראד רימ

 :רָאק יװ ,ןעזענ רע שָאה דעלדנע .המקנ ַא טראווחעד ךיז רע טָאה רעלהנע

 ןיולב וליפא ,טעברא ?סיבא ןעלטעב וצ טיירג זיא רע יװ ,טמלונראפ טרעװ לַאד

 !םיירע רע ןיא גנוקירעדינרעד רעדעי ףיוא ,ץילא ףיוא --- געט:סטעברא רָאפ א ,

 | יה .ףיוהעד ןעוועג ג גולק וצ רעֶבָא זיא לַאבקָאק

 -- תובישחה טימ טרעפטנעעג רע טָאה -- ןדער טשינ ריד טימ ?כיא --

 ךיא טעב ,?דעטָאּפ ,ךייא רָאנ .קאינעשטש א רימ ןגעק ךָאר טסיב יד ןרָאװ
 :רע רךָאנ ,ןפערט סע ןַאק ןכעלטיא ,ןֿפאפראפ .טרָאװ טכעלש ַא ראפ רעביא

 - ףיא לעװ רָאנ ןוא .רעטײװ ןבעל ןוא ךיז ףיוא סיוא ןשטנעמ ןדער ןכאז ערעג

 / צסיוהא טשינרַאג טעװ ,ןעמענ טשינ ךימו טעװ ריא זא ,לרעמַאפ ,ןגָאז = ריוא

 - - !עיטראּפ רעיא ןוֿפ ןעמוק
 | י ?סעּפע סָאװראפ . ==

 ךיז ןזײװַאב טשינ שעװ ריא .ןעשזירגפיוא ךייא ןלעװ ןשטנעמ ןרָאװ == |

 ןוא ....דייר עקירעביא .ןכַאמ טכער וצו ךייא ןלעװ סעסעבָאל יד ןוא ,ןקוקוצמוהא

 ךיז ?זייה א וצ | ןפלָאהעג ןוא טריניּפמַאקעגסױא ץלַא ךייא סָאד טפָאװ - ךיא

 | .ןגָאלשרעד

 | ?לזייה ַא וצ --

 יד ןרָאװ ,סיורג ןײק טשינ ןעוװועג טפָאװ לדנשרעג ַא .סע זיא ױזַא --

 - .ףעמ ןָאק קיליב ראפ ןעיובפיוא רעבָא ,עסיורג ןייק טשינ ןענעז טרָאה רעצעלּפ
 | ' | ...ןיוש וֿפיפא |
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 ןביפוצ .סיורא םיא ךיז שטששילג המקנ יר וא ,טריּפשעג טָאה ענסנעשטש

 ;רָאק ןבעגרעטנוא סיוועג ףיוא עטַאט רעד ריז טעװ ?זייה ןגייא ןַא ףיוא קוקסיוא |

 .ןשיטנעמ ןקימכערטרעדינ ןקיזָאד ןראפ ןנייב ךיז ןענסנעשטש ןלעפַאב ןיא ןלַאב

 סָאד ןיא ייזא לײװ --- טנַאה סרעגָאװש םוצ טלמעד יװ .וקרַאק םעד ןגייבניא

 ןייא ןרָאװ .ןכענכָאנ טעוװ ענסנעשטש ןֹוא .ןפראוו טשינ ךיז ןָאק עמ ,ןוז ,ןםעק

 . ןיילא .וליפא ,ןבעגכַאנ דימת טעוװ רע ןכלעוו ,טלעוו רעד ףיוא ָאד זיא שטנעמ

 ןַא ןוא רענולק ןייק טשינ זיא רע .רענייז עטַאמ רעד טָא זיא םָאד :ןעמוקוצמוא

 ןָאק סע רעֹבָא ,תמא זיא סָאד --- רענעפלָאהַאבמוא ןא ןוא ,רענעקַארשעגנַא

 טלָאװ רע ,טַאהעג ביל טשינ לקכב ענסנטעשטש טלָאװ ןטַאמ רעדנא ןייק זא ,ןײז

 .יוװצ ענעגייא סַאהעג טרָאװ ןטסעפ ןוא .ןגולק ןכעלמיא ןײזװ ףיוא רשפא

 טָאה עטַאט רעד :טליפעגסיורָאפ טָאה ענסנעשטש יוװ ,יוזא ןעשעג זיא'ס|

 ?1ָאל ןרעביא ןעיימשמורא ןביוהעגנָא טָאה רענעי .ןלַאברָאק טימ : וובראפ ריז ;

 . וצ טכַארבעגנ ןכיגניא ןוא םענעי טימ ןוא םעד טימ ןָאטעג- עדוס ז ,עלעק

 0 | - עָּאלמ דו ןריפ

 .ןראוופוב יד ףיוא ריז ןזָאלעג ןוא רעוט שייז רענעי ןופ סיורא ןענעז ײז

 ןבָאה ,לסיײװ רעד וצ םינּפ ןטימ ,עוּפיש א ןופ דנַאר ןפיוא טםרָאד ךיז קידנצעז

 | | - .ןטַארַאב ךיז ןכיױהעגנָא ײז

 סעּפע טפיוקהאפ -- .טגָאזעג לַאברָאק טָאה - -- םייהא רעטציא טייג --

 = לָאלז 113 וצ רעכעפמ יא ןעגנערב לָאז ריא יבא --- סנייצלא -- טגרָאב רעדַא

 | .ןשָארוג 90 - :ימימ םעט

 ?טרעדנוה וצ ןא ,טנָאזעג טסָאה ?5יפ יוזא שזַא סַאװראפ ---|

 .ךיז ראפ ןבעג ךייא ןופ רעכע יא טעוװ טרעדנוח וצ ---

 : | | ?ינ =-

 .רימ .ראפ ןגיילסיואז רע עוו !שָארג קיצפופ טימ סעטָאלז ףלעווצ | =

 לָאז ןעגאוונופ - ןרָאװ .טסנידראפ םענופ ןבענּפָא לעוו'כ .סע טסזיה ןכרָאבסא |

 : י/ | ?ןעמענ שטרעדניצא ךיא

 !םיא ראפו ןגילסי וא רָאנ לָאז עמ ,ןָא םיא טקוק !הגאה סעמעוו זיא ---

 .ץיאלּפ ןראפ ןבעג ךייא ןופ רעכעלשיא טעוװ עטָאלז א ןוא ...רָאנ טראוו ---

 | -  ?רעדיװ ץאלּפ א ראפו סָאװ ףיוא --

 ראפ ןעמענוצ ךימ טעוװ ריא ביוא ,טָא זיא ?ןעניווו ריא עוו ווװ ןוא ---

 ןײק ךילג טמוק .רעצעלּפ עקיליב ןריניּפמָאקסיוא ךייא ךיא לע ,סת יש אי
 ...עװַאלזָאק

 ר. י - 5 ?סע ןיא וװ --

, | 0 



 טרָאד ןי וש ןעניווס .רעטנעמצ םעיינ ןרעטניה ,םעקטַאגָאר יד ייבי ---

 /+טיא ןיב ,ןעניוװ ?ײװרעד טרָאד דיוא רימ ןלעװ ,"תובית, ןיא ןשפנעמ דס א

 יי | .ןעיובפיוא םענייז ףיוא ךיז טעװ רעכעל

 | ?ועניז ןכיוא טסיב ,?אברָאק ?עטָאלז א ראפ ---

 רַאֿפ רעצעלּפ יד ןבָאה טעװ ריא --- טרַאװנרע ןוא .?ײװרעד טשינכָאג ---

 ןלעװ ןענסנעשמש טימ ךיא ןיא ,טפלעג רָאנ ,ךדעלעטַאט ,עשז טייג ?ונ .עטָאלז א

 | ."הבית; א ךרייא ראפ ןכַאמ ָאד רימ



 גָאלו ףניפ ןענסֿצעשטש קיד נזָאלרעביא ,גנ וטַארַאב רעקיזָאד רעד רָאנ ךיילג

 לַאבדַאק ןוא ,עיצוקעשז ןייק טזָאלעג ךיז עטַאט רעד טָאה ,גנוטלַאהכיוא ףיוא סעמ

 ,יוזא ,העש עּפַאנק א טמאזעכ ריז טָאה רע .גייצעג ךָאנ עטנאקאב וצ ןפָאלעג זיא

 - .ןעלדיר ןוא קַאה ַא טימ עװָאלזָאק ןייק ןעגנַאגעג ײז ןענעז סנייא םורא זַא

 ;ראפ זיא רעכלעוו ,ייסָאש רעוועשראוו םענייש ןטימ ןעגנַאנעג ןענעז ײז

 ןופ רעיומ ןשירפ םעד ןעגנַאנעגרעבירא .רעמייב טימ ןטיײז עדיוב ןופ םצנַאלפ

 .םעקטַאנָאר עשיטָאטש יד ןיפ ןַאבַאלש םעד ןעזרעד ײז ןבָאה ,שזַאטנעמצ יװָאנ

 ךיז ,ןסעזענ זיא עבזירּפ רעד ףיוא .?זייה ןרעצליה א ןענַאפשעג זיא ןבעלַאד

 ,ליב א ןופ קרַאק א טימ ,שטנעמ רעקיזיר א ,ןוז רעד ףיוא קידנעמעראווסיוא

 ..סיבדיק ַא יװ רעטַאװעסיל ַא ןוא רעטלָאגעגמורַא ןַא

 | !יקסװָאנסָאס עינַאּפ ,ןגרַאמ טוג -- = |
 ןלַאברָאק קידנטסעמּפָא ,ןוא .גיוא ןייא טנפעעגפיוא טָאה רעטסירגַאב רעד

 ,ןָאמ .ייּפש א טלָאװעג טָאה רע .טכַאמהאפ רעדיװ סע ,קילב םענטומ א םימ

 .טקעקלַאב ןּפיל יר זיולב רעבכַא

 טסירנַאב| .הסנרּפשעז קפַאגָאר רעד ףיוא טעשַאּפענסױא סע ךיז רע טָאה -- |

 :עכשמ יד טביושז ןוא ןַאבַאלש םייב ,םעבָאל רעד ,ךיז טציז .טשינ ןיוש דיז |

 | א ןבלַאה א --- ליבָאמַאטיוא ןא ןופ ןוא ,ןשָארג 10 רופ יא ןופ

 ןבלעװ ןופ ,לגיה א ףייא טלעטשענּפָא ךיז ןֹוא ײסָאש םענופ ּפָארא ןענעז ײז

 ןוא ָאד זיא סָאװ ,לכעלָאט:?סעק א ףיוא קילבכיוא ןא םײרּפשעג דיז טָאה'ס

 גיא עלעװַאטס ןיילק א סעּפע טימ  ;סעּפוטס ףיוא ךעלכעד טימ טײזַאב טרָאד

 .טרעביירעג ךיז טָאה סָאװ , לניה רעסיוהג טשינ א ןעוװעג זיא רעסייוו ןוא ;ןפימ

 ןשטנעמ ןבָאה רעבירג יד ןיא .רעבירג ןופ ןעמוקַאבסױהַא ךיז ןבָאה ןכיור יד

 | סי 6 .טכָאקעג
 | , | ?ןטרַאד יײז ןעניוװ סָאד --

 '!הבית,, אזא סיוא ךיז טבָארג ,רעהא טמוק רע ןעוװ ,רענייא רעדעי {ונ --

 - רעדָא לגיצ דעלסיב וצ ןעמאזוצ טגָארמ ןוא ,ןעװײסָאװ זיב ליײוװרעד טניוװ ןיא
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 .עװָאלזָאק --- ױזַא סע טסייה ָא:רַאפרעד ,יקסווָאלזַאק טצעזַאב

 :ענ ,עקפולַאכ רעסייוו א וצ עקשזעמס א םימ ןעגנַאגעגּפָארא ןענעז ײז
 .ריּפַאפ:ךעּפ 2 8 מו טקעד

 - םוצ ןָאטעג יירשעג א לַאבהָאק טָאה -- !טוָאװ עינַאּפ ,גנוטכַא ןיימ --
 | | .רעטצנעפ

 . םענופ ףיט רעד ןיא ןעוועג םיככמ ץעמע טָאה - - גנוטכַא טימ ןייז ֿפָאז --
 | .םימשי רעכעלקירעזייה ןוא רערעכיזמוא ןא שימ לזייה

 :גקוקנײרַא| ,ןָאפעג גערפ ַא לַאבר ָאק טָאה -- ?העלעצרעהעקיג נָאה ךעדיוװ --
 = .קינײװעניא קיד

 :אר םימרעד ךיז רימ ןלעװ רשפא .ןבעל ףראה עמ שחעדנא ןעד יוװ --

 ָאד דיז טָאה רעטשרע רעד .ףיוא ךיז טעיוב רע זיב ,סעּפערעשש רעדַא ,ץליהעג

 ?ןעוועמ
 - | - ?טסֹוּפרַא ןפיוא .רשּפֶא --
 / .ערזאי יד רימ ןכַאמ ןגרָאמ  .וועשילעיוו ןייא ..;ָאי -,ונ ---

 טקעמשעג טָאה!סו .ןיירא עטַאכ רעד ןיא מקיוקעגניירא ךיוא טָאה ענסנעשטש

 א ןוא ,ןוװיוא ןופ ןעמונעגסיורא טַארוקא ײז טָאה יורפ א .ךעלכיקײקינַאה טיכ

 יז ןוא ץכעײּפש טימ ךעלעדפיב טשענַאב מָאה רעטצנעפ םייב ןױשרַאּפצנַאמ

 יד ףיוא .טששעווקענוצ רעגניפ ןבָארג ןטימ רעלעצרעה עמעראוו דָאנ יד ףיוא

 /+ייהג א טימ לבאלמ א ןבעל טשוקעג ינַאּפ ַא טימ ןַאּפ א ךיז טָאה ךעלעדליב

 .גװלק א ןעװעג זיא ,ץכעײּפש טימ טצענַאב טָאה סָאװ ,רענעי ןוא .לייפ רע

 :עצ ןכָארקעגסױרַא ןענעשס רעכלעו רעטנוא ןופ ,זָאנ רענעשטַאק ַא טימ ,רענ

 | | | | - .סעצנָאװ עטשטיינק
 ?טיָאװ עינַאּפ ,ןינע ןא ןגעוװ ןיב דיא ---

 : / ?סָאװ חוכמ --
 ו "הבית, א ןבָאה ףראד עמ ---

 טרַא ןַא --- ןקַאשטלַאװ | בעל ךיילנ ,קעשקס יבַאשז יב .ךיז טכַאמ ָאמ --

 | | .טנורג רענעקורט א ,סקידהשקשינ א
 ?יקסװָאלזָאק עינַאּפ ,רעצעלּפ ןוא --
 .םייצ ךָאנ רימ ןבָאה ףיורעד ,טע --
 .* א גימ יר ט ןיא ןיײז זומ סָאד .יקסװָאלזַאק עינַאּפ ,טשינ ןבָאה רימ ---

 .רימ ןבָאה .םינמוזמ - ןעיוב ןָא רימ ןבייה ןגרָאמ ,רעצעלּפ רימ.ןעמענראפ שנייה

 | / | : - ?טָאה ריא --

 אה ,ןייש רעד וצ טיירדעגפיוא םינמוזמ יד בילוצ ךיז ט אה יקמווַאלזָאק ןעוװ

 ךיילנ ,עמלעטשעצ טיירב :טָאה רע ןגיוא ןא ראפ סָאװ ,ןזיוועגסיורא טשרע ריז

 .יווצ2סניוא *



 :על עפימ יד ןיא עג געטלַאהַאב ,עניילק ,סעיפילש רָאנ ,רָאג ןגייא ןייק טשינ יו

 -י .עקידעכעטש ,ןעמערב יד רעשנוא רעכ
 ?ראּפ ןײג .יעזָאלולעצ; רעד ןופ ןענעז רימ' ?ךיז ריא טכַארט סָאװ זא --

 לָאז ריא ידכ ,סעיצנַאטיװק ףיוא ,טרָא ןפיוא ןיוש רעצעלּפ ןייג ןליוװ רימ .ןיוש

 .ןייז וצ ףרַאד/ס יװ ,ןָא ריז טעקָאילשז ןוא זחנוא רַאפ ןײז קיאורי
 ,טעּפש וצ ןיוש זיא טנייה ...טשינ טרָאּפ ךיא ןָאק דלַאב רעבָא ,

 ןגרָאמרעביא ,לאברָאק עינאּפ ,ןגרָאמרעביא .טסוּפדָא םעד ךיא אה ןגרַאמ

 .טנערעפער םעד ןדקעמו ןוא טאהטסינאמ ןיא ןייג לע'כ ,סע טסייה ,ךָאװטימ רעדַא

 זיא ענסנעשטשי ןכלעוװ רָאנ ןםענעי ןוא םעד ןגֿפוװ טסעומשעג רָאנ ןבָאה ײז

 :ַאק רעד וצ ,לכעלָאט:לסעק םעד ןופ קער עמאס ןזיב ןלַאברָאק ךָאנ ןעגנאגעג

 2יר ךרוה ןענורענּפָארא ןענעז סע ןיחווװ ,קעשקסי יבַאשװ טפוה עמ  סָאװ ,עשזול

 :נַאנעגמורא ןענעז יז .סעקדווב עקורתונכש יד ןופ ןרעסאוו עקיצומש יד רעלעװ

 .ןבייהפיורא דיז ןביױחעגנָא ןוא םורא ןוא םורא ןסטכעקעמשפיוװ עקיזָאד יד ןעג

 ."הבית,, א ףיוא טרָא קיסאּפ א קידמכױז ,לגיִה ןקידרעביאננעק ןפיוא

 עכעלמע קירנטסעמּפָא ,ןוא ?דיר םעד ןגָאלשעגנײרא לַאברָאק טָאה ךעלדנע

 . .ךירטש ַא סַאצּפָא ןטימ ןגיוצעגכהוד ,טירמ
 ..רַעטעמו ירד גנעל יד ןוא .רעהאו זיב ןענַאד ןופ ---
 .ןבָארג םוצ ןעמונעג ךיז ןֹוא סעינָאלד יד ףיוא ןָאטעג ײּפש ַא ןבָאה ײז

 זיא הנב? רעד ןופ ליוק:רעשוּפ יד ןעװ ,טלמעד וליפא ןבָארנעג ןבַאה ײז

 ןוא .ןרעטש יד ןֹופ ךעלעּפעק יד רעביא טלקייקעג ךיז ןוא געווכקימ ןפיוא סיורא

 םַאק עצנאג יד טָאה ,סערַאמכ זשי ווצ ןלאפוצניירא ןעמוקענסייא ריא זיא'ס ןעוו

 .ןביוהעגפיוא ,בלעוועג סיקסוװָאנסָאס ראפ זָארג ןפיוא ןנעלעג זיא סָאװ ,עינַאּפ

 :עקרעלטעב רעד טעשַארטסענ ןוא רעמינּפ ענעפיוזַאב יד

 ...ענייא אקפנ עשילמיה וה ,ךיילג טכייל ? ןיהווו ,ןכָארקראפ ושסיכ ןיהווװ ---|

 הע ייקש זיב ןענינאט ןיפ ןבָארגעג ןערב טימ יוזא ךיוא ײז {בָאה ןגרָאמ ףיוא

 ךיז טָאהמ וא ,ןפיש א ןיא ,גנעל יד רעטעמ ירד ןופ בורג א ןבָארגעגסױא ןוא
 - טײרּפשעגסױא ײז ןבָאה ?טנעװ ןטשרעטניה ןבעק .ןקערטשסיוא יירפ טנָאקעג

 פדירַאי םענופ טרעקעגמוא ךיז ןכָאה סָאװ ,םירעיוּפ יד יב ענעמוקַאב ,יורטש

 .כשומ םענעגיײא זא ןיא ןפָאלש ךיז שגיילעג לָאמ ןטשרע םֹוצ ןוא ,קרַאמ
 :רָאק טָאה -- רעקעלפ טימ ןעזיורעמורא יפנרָאפ ןֹופ ןעמ ףראד ןגרַָאמ ---

 םָאד ,דָאלכירקכהוד א זיולב ןזָאלרעביא ןוא --- .קידנצעגעג ןָאטעג .גָאז יא לַאב

 ?ניא ןעמ ףראדי ןביואנופ ןוא .ןפרַאװראפ םייל טימ ןוא ןעזיורגמורא עקירעביא

 | ...ןסיוו טשינ ןָאק עמ לײװ,,ןעששּפָאט
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 רעלקערש ,ןפָאלשעג רָאנ ןטלָאװ יז .מעּפשי טקעװעגפיוא ריז ןבָאה ײז

 .ײז רעביא תוליק ןֹוא ןרעפמי וילש א טשינ ןעוו ,עמעװעדרָאמעגכיוצ
 ןעמאזוצ ןעמוקעג ןענעװעכלעװ .יר ןעוהעד יז ןבָאה ,טקוקעגכיורא

 עצנאג סָאד ?רער א //ןיא ןטכענ ןסעזעג ןוא וועשילעיװ ןופ ןיקסוװָאלזָאק טימ/

 העטכָאט א טימ ןוװ א ,עגנוי ןייק טשינ ןיוש -- עמַאמ:עטַאט ;דניזעגזיוה

 4 ;טע ןיפ עלעדיימ א -- עטסגניי יד ןוא ,ןצכעז רעדָא ןצרעפ רָאי א ןופ רשפא
 :ל/ יד .םימי ןרעטפע יד ,'"הבית, א טכַאמענ ךיז ײז ןבָאה טציא .רָאו עכעל

 .טיײז עלא ןיא טצירּפשעג טָאה דרע יד --- ןעלדיר ריפ םימ ,רעדניק ערעט

 ןייק --- ןָאפעג ךליה וא .?ַאברָאק טָאה --- רענייאו ךרַאּפ ,ָאד וטסוט סָאװ -- = |
 םענראפ !?רימ רעבי א טַארוקַא רָאנ ,ןענופעג טשינ ןיוש וטסָאה טרָא רעדנַא

 *!רעזייג רעשישניה וד ,ןענאד ןופ ךיז

 . .ןביוא ןופ דיי רעד טליטשעגנייא םיא טָאה ?רעזײג ךיילג סָאװ וצ ,ןג ---

 יי ...ןבש ןאּפ רעד ?ײװ ,ןעמוקעג רעהא ןיב דיא ---

 ,ענעדוי יד ןגָאלשעגרעביא םיא טָאה --- ןדער לכיא ,טראוו ,רָאנ טראוו ---

 ךייא בָאה'כ ןעװ ןרָאװ .דלוש ןיימ זיא סָאד ,קחומ שייז -- :ןלַאברָאק וצ ןיא

 | ...ןעזרער

 יוד -- .טנרָאװעג די רעד יִז טָאה -- טשינרָאג דער וד ,עגייפ ,יִא ---

 יי | ...ןדער לביא .זיב זיא ןַאּפ רעד לײװ ,טשינ רָאג דעד

 ךייא בָאה ךיא ןעוו זיא ...רענדעה א רימ ךיוא !ןהערה טשינרָאג טסעוװ וד ---

 קיז וצ סיוא רימ טעז ןאּפ רעקיזָאד רעד ,עקהעזויל :ןאמו םוצ ךיא גָאז ,ןעזחעד = |

 .רעדיינש ןעמערָא ןייק ןעדווירק טשינ טעוו רע .רענרוטלוק אזא ,רערעסעב אזא

 !ןרימ ,ןעעז טסעװ .ןעמוק ןלעוװ סעסעבָאל ןעוו  ,ןלעטשנייא ליפא ךיז טעװ רע

 יז טָאה -- !יַא ..."ןעינפיוא סעּפע וליפא רשפא םיא טסעװ ,ךעלדניירפ ןבעֿל

 !עז ךיא סָאװ  ,יִא -- .טנעה יד קידנכערבראפ ,קערש' טימ ןַאטעג יירשעג א

 . ןיוש זיא'ס !ןיישי
 י-
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 :ענכיוא ןַא טימ רעדינ רעד ןיא ןזָאלּפָארא- ןביױהעגנָא - ךיז טָאה יז ןיא
 - יי | .ןלַאברָאק וצ טנַאה רעטקערטש

 :בַאּפ יד ףעטנוא ןסירעצ טשינ זיא ,ונ ...יוזא טָא .טנַאה יד ףיֹוא טבוײה ---
 יי !לחומ טייז ....סיר רעסואימ אזא יא ,,ייא !?סעװ

 ?ירַאמ יד ןלַאבהָאק ןופ ןגױצענּפָארא יז טָאה גנֹוגעװַאב רעטסישעג א טימ
 , 2 ר זַאמ םווצ! ןעגנַאגעגוצ ןוא עקרַאנ

 סע טעװ רע .קיאה טיײז .טעברא רעד ןיא ךוילג סָאד םענ ,עקרעזייל ---

 .רעריי נש אמירּפ א ,רעדיינש; רענ נוי א זיא עקרעזייל .ןעיינראפ שימייל ןיוש ךייא/

 ווַא םיא טלדיז רע ;ןַאמנָאפ ַא יװ ןדָאב ןופ סיורַא טצירּפש סָאװ ,לַאװק ַא *

 .דרע רעק!דנצירּפש רעד בילוצ



 :ןגָאז ןשטנעמ רעקוװַאלצַאלװ ןלעװ ,ןישַאמ ַא ןפיוק ןרימ ,ןפפעה טעוו טָאג זא

 : *!ןטרַאבויל יב רָאנ ךיז טייג

 .עקרַאנירַאמ יד ןלַאברָאק טכאהבעג יז טָאה םורא העש ?שרעפו א ןיא

 :ירפ ןקידקומ א טָאה ןכשי ןַאּפ רעד .ןענעקרעד וצ טשינרָאנ זיאס .--

 ...טנוזעג טגָארט .עטָאלז ןבלַאה 'א טנידראפ ןיֹוש טָאה ןכש ןַאּפ רעד ,ןגרָאמ

 טליפעג קיטנַאק ךיז סָאה ,ןָאטעג עשמוהמ א סעּפע טרָאד טָאה לַאברַאק |

 ָאמשינ ,עקרַאנירַאמ רעקיזָאד רעד טימ טפיוקעגּפָא םיִא טָאה עבַאב יד .שירַאנ

 2יא ןעניו וװ ןריי יד סָאװ ,טשינרָאג םיא סע טרעטש ךעלשנגייא ...ןדער וצ סָאװ

 | | ?עטַאלװ ןבלאה א ראפ זא רעֿבָא .םיא רעב

 / ךיז ןוא סקַא יד ןָאפעג בייה א קיטליגטיילג - ,טלּפענקראפ ךיז רע טָאה

 / :ןפוהעגּפָא
 ?לבָאנק ?סיבא ,רעזייג ,טשינ וטסָאה וצ --

 ?לבָאנק םעּפע סָאװ --
 ,רֶעהמא רעד ןײז לָאז סָאד רעבָא ..ביל זייווהעג עגושמ סע בָא ה'ב ןרָאװ --

 ...רעשיריי
 .עשירעגיז א ,עטלַארטשעצ ! א ,סעקָאב יד טרַאּפשעגרעטנוא ךיז טָאה עגייפ
 / =עג ןָאטעג גָאז א יז טָאה -- ?רײר ענימ הוא טשינ סע זיא ,ונ -- =

 ,רעתמא רעד ןײז לָאז רע :טדערעגסיורא סע טָאה רע ןייש יװ --- .שריר
 ...רעשידויו ?

 -- עגייפ יד ּומַא זיא ללכב ,עקידֿפמומ א ,עכיוה א ,ערא"ז א ןעוװעג זיא יז

 יי .עמַאמ סענסנעשטש  וצ ןעוועג דעלנע --- ןגָאז וצ דנַאש א

 ?רעביא ןָא קידנבָארג ,ןפורענּפָא טשינ ללּכ ךיז ןבָאה רעדניק ערעטֿפע יד

 .ןקירעדינרעד ײז סָאװ ,ןרעמלע ערעײז ראפ ןויזב א ןעוועג ייז זיא רשפא .סייד

 םענייק ןופ ךיז טָאה רעדיװ עשסגניי עמאס סָאד .רעשנוא ךיז ןקעֿפ ,יֹוזא ךיז
 = םיײקכעליוהטוצ טימי עדמערפ יד וצ ןעגנאגעג זיא/ס .טכַאמענ טשינ םעמיצ ןייק

 הגָאלשעג טשינכָאנ ןיא'ס .ןגוא .עילב ךעלבייפנמוא ןוא עסיורג יד ןיא |

 י ,ןפורעג עמאמ יד יז טָאה יוזא --- עקשיניירב ,עוצנוירב . ..ןרָאװעג ישעדווירקעג

 :עג ויא יז .עשיפ ?הָאד ןוא עקיטכיל א .*עקשעיוו --- ןגָאז ןלעװ ךיז טלָאװ'ס ןוא:

 מעה סָאד ןוא ,שעזרומראֿפ ןצנאטניא עלעבמָאג סָאד ,קידוהב רָאג ,קידורב ןעוו

 ןוא עטַאקילעד ַאא רעבָא ,ןרָאװעג ןשַאװעג .זיא'ס ןעוו ,טָא אג ןייא טסייוו ,עלעד

 | :ןָאפעג טעלג א ףוסל יז טָאה לַאברָאק וליפא זא ,ענעגנוועצ

 | ...ןרעלירפ ןייא| ןיא טלַאה סָאד יװ --- =

 סָאװ ,ראפרעד אמתסמ ,ןענסנעשטש וצ ןעגנַאנעג יז זיא ןטסנרעגמוצ דעבַא

 .טסנרע טדערעג ריא טימ טָאה רע

 יד6 0

 * .ןעמַאנ רעשיליוּפ ַא -- ַאקשעיוװ *
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 לטנעו:רעקעלפ ַא םימ ''הבית,, יר טקידנערַאפ ןבָאה יי זי ןעוו ,גָאפ עדנע םֹוצ

 = רעד ףייא ןענעז ,סעקיּפילסו טימ  עילעטס יד טרַאּפשענרעשנוא ןוא שנרָאפ ןופ

 ןגיוצעגנָא ,עלעפיש ַא טכַאמעג טָאה ענסנעשטש .ערָאק ךעלקיטש ןבילבעג דהע

 יכַאשז םוצ ןפָאלעג זיא  עיצניירב ןוא) ,עלעטסַאמ א ףיוא עלעקטַאמש ?קיטש ַא

 קידייל א טימ ט רעקענמוא ריז רעבַא ,עלעפיש סָאד מזָאלעגּפָא טָאה יז .קעשקס

 | .לטנעה 2

 : ?עלעמיש סָאד וטסָאה ווו ןוא --|
 : .ךיז ןליּפשי ךעקגניי יד --

 ;ונעגוצ סע ןבָאה ײז זַא ,גנו נעכער ןייק ןבעגעגּפָא טשינ וליפַא ךיז טָאה .יז

 ;ּפָא טלמעד סע יז ןבָאה ,ןָאטעג עקוה ַא ײז ףיוא טָאה ענכנעשטש טשהע .ןעמ
 | י 0 | | , .ןבעגעג

 ימ טסעומשעג גנַאל ענסנעשמשי מָאה ,יורטש ןפיוא קוגל ,טגווָא ןיא

 - ,ןבי ?קעגסיוא ןיושי ןבָאה יז סָאװ ,רעצעלּפ ענעי ןגעוװ .רעצעלּפ יד ןגעוו ןלַאברַאק

 ?ראפ; טָאטש רעד ןלָאצניא ןגרָאמ טעװ לַאברָאק עכלעוו רַאפ ןוא ,םנכײצעגּפָא

 ,סע טסיייוו חוה רעד ."טכַאּפ ןיא ןעמעג ןשילָאבמיס ןרַאפ/, עמַאלז וצ  גנוטלַאוי

 - עמ ןוא לגיז ַא טימ עיצנַאטיװק ַא סיורַא ןביג ײז רעבָא ,םײדַאב סָאד סָאװ |

 יי | יה .ןעיוב געמ

 :ַאב ןוא ןקורמ ןעוועג זיא ײז ייב ןוא ,ןגער ַא טעשַארּפעג טָאה ןסיור דניא

 ןיילק א ןוא ?דנשרעג א טימ ?זייה א ןגעוו ןטכאהט טנַאקעג טָאה'מ ןוא ,םעווק

 | | | ,פכעלעטש
 .םַאלק א םיא טָאה סעּפע .ךיז וב ןיא ּפַאלק א טקעוװעגפיוא םָאה ןענסנעשטש

 טליפרעד רעבָא ,ןָאש ײרשעג א טלָאװעג טָאה רע .םנייװעצ ךיז ןיא ןָאמעג

 ;עג ןיא "הבית יד ןֹוא בוא ןופ ןמַאשעג ךיז טָאה דהע יד .?יומ ןיא דהע !
 ףיוא סיפ יד טימ טעּפוטעג | ןטלָאשעג טָאה ?אברָאק .עֿפ רער ףיוא ןעגנאג

 - ןוא ןרעדנַא ןפיוא רענייא א ןכַאפעג ,םלעטשעגפיוא ךיז ןבָאה ןשטנעמ .ןטײז עלַא

 שַאמשימ ןסיזָאר ןיא טָאה םיטש סעגייפ זיולב ןוא ,טרעגלַאװעגרעזינַא ךיז רעדיוװ

 | :קיאור ןעגנולקעג

 . . !{טונ ןיש זיא'ס ,לאברַאק עינַאּפ ,ןיוש ,,ןיוש --- |

 יד ןוא ,טק ורעגּפָארַא ךיז ; טָאה דחעי יד זַא ,זײז טוג טנָאקעג טָאה יוװ רָאנ = |

 ' .?י"הכית , רעד ןיא ןסַאפעגנײרַא זייא טרַאבויק עילימַאפ עצנַאג

 רעֿבָא ,םוג זיוא רע ןמזײלכי ,ןעמענרַאפ ךיז ןלָאז יז ,ןגירשעג טַאה לַאברָאק = |

 טשינ ךָאד ײז טעװ רע .ןײרַא טלעוװ רעד ןיא טאל טדערעג ןעוועג זיא סָאד

 | .רעכעצו א ןיפ יװ מסִיג סע ןעוו ,סַאג רעד ףיוא ןפרַאװסױרַא

 זא ,טסוװעג ןיוש טָאה ענסנעשטש .טגיילעגנייא זיא סע יו עלא ךיז ןבָאה ףוסק

 :ענ יז רע מָאה .עיצניירב ןעװעג זיא -- ךיוב ןפיוא ןלַאפעג םיא זיא סָאװ ,סָאל

 רעד רעטנוא ןופ טָאה יז רָאנ ,עקשרוק רעד טימ טקעדעגוצ ,טיײז רעד ןיא טייפ

 7/ ר
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 'ו

 .זָאנ יד ,ןרעיוא יד .:עבמָאג ןײז טּפַאטעגנָא ,?טנעה סָאד טקעטשעגכױהַא עקטרוק
 /?זָאנ ַא טסָאה --
 .עסייהג ַא וֿפיפַא .בָאה ךיא ---|
 / ?עסיורג ַא סָאװחַאפ --
 .תוחיד ןּפַאכםיוא לָאז ךיא ב

 | : | ?ןגילפ ןוא --

 .עצילק יר ךיז טָאה ,ליטש .ןייז ןלָאז יז ,ןָאטענ עששרָאװ ַא טָאה לַאברָאק
 יװ ,ונ ---.?ןנילפ ןוא -- :טרזחעגרעביא קידנעשטּפעש ןוא םיא וצ טעילוטעגוצ
 ײז ךיא יצ לָאמַא -- ערטיכ טעשטּפעשעגקידוצ ענסנעשטש ריא טָאה --- לָאמַא

 םמימ ןײרַא ןוא -- זייוו --- .ערדזיינ ָא:רעד ןיא ךײרַא ךיא םיא וצ ?רעגניפ ַא

 יו ?ןפרָאד ןציז יז ,זייוו --- .לכעלזָאנ

 מזַײמו וד --- ,טקיטשעגנ ײַא עמַאמ יד יז טָאה -= אש ,עקשיניירב , ַאש --

 .סעכ ןיא ןיא זַאמ רעד ,ןפָאלע
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 = .םי דערעג טשינ ןיוש רעבָא ןפיירדעג טייצ לקיטש ַא דיז טָאה עניילק יד

 יז ןעװ ,ןעמערב עריא ןופ ןעלציק סָאד זדלַאה ןפיוא טריּפשעע טָאה ענסנעשטשי

 . +ציק םָאד טָאה ףיסל ,רענעטלעז ץלא טלטיּפעג יז טָאה דָאנרעד ,שלטניּפעג טָאה

 ןעוועג דניק ןקיזָאד םעל זיא ןענסנעשש ןפָאלשעגנײא ,זיא יז .טרעהעגפיוא ןעל

 : | | | ,.טוג ןוא םערַאװ

 םעפע ןיא ,רעכעה ןבילקעגכױרַא סשרַאכויל יד ךיז ןבָאה .ירפרעדמיא =

 ?ניק ןָא קלָאפרַאּפ א ראפ יװ ,עניילק א ןעוועג זוא יז ."הבית, דענעזָאלרַאפ א

 ,ןלַאברַאק םימ ענסנעשטש ןוא .ןרעמיירבסיוא יז ןעמונעג םוהער יז ןבָאה ,רעד

 ךיז ןבָאה ,עפָארטסַאטַאק רעקיטכַאניײב רעד רָאנ סנדָאש יד ךייז יב קידנטכיררַאֿפ

 .ןוויוא ןַא ןלעטש ןעמונעג

 .טנערעפער ןאּפ רעד ןפָארטעג ײװ טָא אה טעברַא רעקיזָאה רעד יב

 ?רעטנוא לָאמ ןייא טשינ ,עװָאֿפזָאק ןג געווו טרעהעג ךס א טָאה טנערעפער רעד

 2ָאר עשיטַאמש יד םעל עזַאלמײה יד רַאפ רעצעלּפ ףיוא סעיצנַאמיװק ןבירשעג

 וצ ךיז טַאה'ס - ןעוו זיא .ןעווועג טשיג ! לָאמנייק טרָאד ךָאנ זוייא רעכָא ,סעקטַאג

 - רָאנ } | סקילעפ יקסווָאלזָאק ,רעצעלּפ עשיטָאטש יד ןופ רעעזפיוא רעד ןדלָאמעג םיא

 ןפורעגוצ .טנערעפער רעד טַאה ,סעיצנַאפיװק עײנ ןיינ ףיוא טפי רשירעפנוא ןא

 -  ץַאלּפ ןפיוא ןיקסוזָאלזָאק טימ ןרָאפענ ןוא עקשמירפ ַא

 ,םגערפעג טכערעמער רעד טָאה -- ?"הבית, א  ,ריא טגָאז ,סָאד זיא ---

 / תוזא ביוא זיא עשז יװ ?חנ זוא -- .קיניײװעגיא קידנקוקניירא

 ,לַאבר ָאק טרע פטנעעג טַאה -- -- רייא .רעטניה םייפש ,רעקנירעייט ,חע ---!

 יקסװָאלזָאק --- .טנַאה רעד ןופ םייל יד לגיצ ַא זופ טנַאק .ַא ףיֹוא קידנתַאשּפָארַא !

8 

 .טעװעשַארעג רעטשרע רעד ָאד ךיז טָאה



 ;ראפ ןוא --- .טשודיחעג טנערעפער רעד יז טָאה --- ?יוזא: ,יקסװָאלזַאק --|
 - / ?יקסװָאלזָאק ,ןעמוקעג רעהַא ריא שנעז סָאװ

 .טנערעפעה עינַאּפ ,יירעטכעוו רעד ןופ ןפרָאװעגסיורא ךימו טָאה'מו ?ייוװ ---

 : לָאז ךיא ,טגָאזעג טָאה טריוו רעד .יַאמ ישטעשש ףיוא רעשכעוו ַא ןעוועג ןיב'כ

 ?"למעטש ןכעפיירפ, םעד ןיא ןײג לָאז ךיא ,סָאװ ,רימ ךיא טכארש ,ןייגקעווא ךיז

 .סעקטַאגָאר יד רעטניה רעכוילג ןיוש זיא

 | יב .ןבילקעגרעבירא ךיז טָאה ריא ווא --

 טכַאמעג ךיז בָאה'כ .טפַאשננע ןייק טשינ ,לישש ןיא יי ,ענוזעּפ/ ---

 .ןמזשלכ ,דרע רעד ןיא ןפלַאהעגפיוא ךיז דיא בָאה רָאי ַא םעמב .ייהבית, א

 .ןיירא ?ביטש א ןיא ןכירקסיורא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה'ס
 סע ריא טָאה יוװ ...פבימש א ףיוא ןביוקרעד ןטשינ ךיז ןָאק דיא ,טעז -- |

 יי יי ?סָאװ ןופ ?טכַאמעג
 - ,טאהעג טשינ ךיא בָאה לגיצ ןייק ףיוא .שנערעפ ער עי נאט ,סעּפערעשס ןופ ---

 יד סָאװ ,סחעלעט ןופ סעמורָאפ עטלַא ןעמונעג בָאה'כ .ןסנַאיַאפו וצ זאגעג ךיא ןיב

 זיא'ס .סעּפעהעשש --- סע ןפור רימ .רענייב עסייוװ יװ .סױרַא שפרַאװ קירבַאפ
 וא קאז א ןיא סעּפערעשט ָא:יד ןעמונעג בָאה'כ .טסימ ןקיזָא- ןטימ לופ טרָאד

 לַאב א ףיוא טלמאזעגנָא ךיז טָאה היס זיב ,ןגָארטעג מָאה בייוו סָאד ןוא ,ןגָארפעג = |

 טייטש טָא ןוא םייל טימ ןפעלקנעמַאזוצ ביוהעגנָא ייז רימ ןבָאה טלמעד .עּפול |

 | .ךייא עב ךיא ,ןָא סע קוק --- - םע

 :עג לקַאש א ,עקטאכ רעפייוו רעד ףיו וא ןָאטעג קוק א טָאה טנערעפערי רעד |

 | ,גנונעקהענַא טומ ּפָאק ןטימ ןָאט
 ?ערעדנַא יד ןֹוא .סעפעהעשש ןופ ...טבײלגעג טשינ םע טלָאװ רענייק ,ונשונ---

 .רעטערב:דנַאר ןופ טעוב רענײא .ןָאק סע רעװ יװ .,ןיוש זיא סָאד --
 .?גיצ ןופ --- רערעכייר א ,סענישטָארט טימ םייל טשימ רעמייווצ א

 ָאד ריא טנעז ?פיװ ןוא .סעקדוב קילטנעצ עכעלטע ..!עז דיא ,עז דא ---

 יי ?רעלזייה יד ןיא ןוא "תובית, יד ןיא -- זעמַאזוצ עֿכַא

 .ןעמוק ןוא ןעמוק ןשטנעמ .טרעדנוה ריפ ַא אמתסמו זיא רעדניק יד םימ ---

 .?עה ,עװָאלזָאק -- לַאטרַאװק רעײנ א סיוא טסקאוו'ס ,טרָאװ ןייא טימ --
 .ןרָאװעג טסנרע ?ָאמאטימ ןוא טכאלעצ טנערעפער רעד ךיז טָאה ---

 .טםייה סָאװ ?עװָאלוָאק .גנונעדרָא ןיא טשינ סע זיא ,טסעומשעג קירוצ ---

 .;רַאװק םוש ןייק ָאל ףוא רָאי קיצנָאװצ ןיוש טָאטש רעד רַאפ טעברַא ךיא ?סע

 ?ברעטשמוא וצ ןכיירנדער טליוו --- סָאװ ריא ! ןוא ' ,ךיז ךָאנ רעביא טשינ לַאפ

 | | | ?סָאװ ,שטנעמ רעסיורג א ?טייקכעל

 .טרערעגוצ טשינ םענייק ךיא בָאה ,טנערעפעד עינַאּפ ,ךעלרע ןדעד ביוא ---

 ןוא שדוח א סעטָאלז ייווצ ראפ ןבעגקעווא ךיא ןָאק טייקכעלברעטשמוא אזא ןוא

 | ...םטנערעפער ןַאּפ ןפיוא ןפור םיא ןלָאז יז ,ןגָאז ָאד ןכעלטיא ?ע'כ



 .רעצעלּפ יד טָא רימ טזיײװ טציא .ןעעז ןרימ ...טוג ,טוג ,טוג ,וג --
 ערעײז ןזיװעג ןכָאה .ײז טימ ןעגנַאנעג ךיֹוא ןענעז ענסנעשטש ןוא לַאברָאק

 ,ץַאלּפ ןייא ןיילב .ןעצ ףיוא רעטעמ ןעצ -- ענעטסַאמעגסיוא ןיוש עלא ,רעצעלּפ
 .ײעגסיוא טָאה ענסנעשטש לײװ .ףלעווצ היזא ףלעווצ טַאהעג םָאה ,סענסנעשטש

 - םעניא ןוא ,ןייטש 8 ןעוועג זיא לקניוװ ןייא .ןיא וּוװ --- "הבית, רעד םֹעל ןבילק
 ךיז לָאזס ידכ ,ןײז ףיסומ טזומעג םיא טָאה'מ .טישפיוא ןַא ןעוועג זיא ןופיווצ
 | ( | - ..טַארדַאװק ַא ןעמוקַאב

 --- .טביולעג טנערעפער רעד טָאה -- רֹוחֹב ,קוק ַא טסַאה וד רעכָא --
 : | : !קילבסיױא רעקיטכערּפ ַא

 גערב ןקידרעביאננעק ןפייא .ענווישזג עלעקחעיזָא סָאָד ןגעלעג ןיא יז רַאפ
 .קידנזײװַאב ךיז שרָאד ןיא ָאד ,ךעלענפָאס ןוא םעקיטסוק עמרעביושעצ | ןבָאה

 רעמייוו .ענלַאדָאטס ןוא עקצָאלּפ ןסַאג יד יצ ךיז ןגילצעג ,רעלעכילּפ:דמַאז טםימי

 רעשימַאמש רעד ןוא ?עזָאללעצ ,, רעד ןופ סענעמיוק יד ןביוהעגפיורַא דיז ןכָאה = |

 מימ טעינימעג ךיז ןבָאה ,טנגעג;ךיט דעד ןיא ,רעטייװ ךָאנ ןוא ,עינװַארטקעלע |

 ענלָאד ןופ ןעלגיה | עמקי דקַאװַאב עקישכערּפ יד סנירג ןיפ ןעגנוריפַאש .עֶלַא !

 | : ,לאמעּפש |

 סעקזייה קעשקס יבַאשז וצ שזָאלענּפָארא דיז ןבָאה םיעוּפיש עכַאלּפ ןֹופ

 רעטניה ןסקָאװעג ןיא ?דלעװ גנוי ַא .ןרילָאק ןוא ןטלַאטשענ ענעדיײשרַאפ ןופ

 ןופ תולוקרעדיװ ןעגנַאגרעד רדפכ ןענעז'ס ןענַאװנופ ,עלעדנעפ ַא טפימ לַאװ ַא

 .קלָאּפ:עירעטנאפניא ןטנצרעפ םענופ טקנופ:סיש רעד ןעוועג זיא סָאד .ןסָאש
 ?קעווא ָאר ךיז טפָאװ ךיא --- טצפיזענּפָא טנערעפער רעד טָאה --- יױזַא --|

 .,םע טסייה ...ןעזראפ בָאה'כ  .ןעוועג טשינ טפָאװ ריא ןע ז ,עליוו א טפעטשעג

 ,םיבנג ?סָאד ןעגעז טייל .א ראפ סָאװ ?תושפנ טרעדנוה ריפ ןיוש ,ריא טגָאז

 | - .  ?סָאװ ,יילרענעדיישראפ סרעּפעלש ,ךעלדײמנסַאג
 ?זָאק טרעדיווחעד טָאה -- טנערעפער עינַאּפ ,ןגָאז טשינ סע ןָאק עמ ,ונ --

 ןשטנעמ עכעלטנתָא --- .לַאטהַאװק ןייז ןופ רענָאה ןבילוצ טקידיײלַאב ,יקסווָאל

 ןופ ,ןסנַאיַאפ ןֹופ ,ןעמָאב ןופ! .רעטעברַא יד ןשיװצ ןופ ןפסנייממוצ ,ךיוא ןעמיק

 ?ָארקַא יד ןוא רעלר וײמנסַאג ירד ןיא ,רעמ רָאנ ןעמוק ןלעווזסי ...?עזָאלולעצ , רעד

 .ןענַאדנופ ןגָארטּפָא יז ןלעװ ןטַאב
 ?ןיהווו ---
 | 1 / .עקשָאקָאק ןייק זַא ,ןיימ ךיא --
 ץלא סָאד ןוא --- .טנערעפער רעד טכארשראפו רו טָאה -- ..יוזא ,יוזא --

 - סעּפע ןכַאמ רָאד ןָאק עמ ?טַארטסינַאמ םעד ןָא ,ןײלַא ךיז ןופ ?ןסקַאװ טעװ

 ...רעלוייה עפאווירּפ עקיליב ,ןשימנעמ סארט םוצ םינּפ ןטימ ,עיצקַא ןא

 יי  :ףוספ -- טבַאהטעג ,טכַארטעג טָאה רע |

 ?עטסקיליב יד ןענעז ךעלזייה עכלעוו ,יקסווָאלזָאק ,רימ טגָאז ---
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 םעטָאלז | ןביז םסָאק סָאר לײװ ,רעשערבארגַאר ןופ זא ,סיוא טמֹוק ריימ/ ---
 .רעטעמ א

 | ;מוא רַאמ ןָאק עמ .רעקיליב רָאנ רַאפ ןָאק .עמ ןןײנ ,יקסזוָאלזָאק , יג ---

  עשיסַאטש ירד ןיא טסָארכ ףיוא סשיצנַאטיװק ןבעגסיױהַא טושּפ ףרַאד עמו !טסיז
 ןופ רעלטנעוו יד !עלענַאלּפ ַא --- עיצַאטניװק רעד .פימ ןעמַאזוצ ןוא רעדלעוו

 - יח ןוא -- ראד רעד ךיוא אזא ,טסימשיק רעלטנעוו יר ןשייווצ ,רעלגנערדײטסָארכ

 :י ?ַאק רעײז ,שירָאלַאק זױא שסימטיק ליײוװ ,?זייה םערַאװ א .קיטרַאפ זיא  עקזייה: |

 | | | !שירָאל

 ,לָאו עס ב ירכ ,םיחאב ןַאפעג גָאז א יקסווַאלזָאק טָאה --- טנערעפוערו עינַאּפ ---

 .דַאד םעװ לזייה אזַא ןיא רעבָא --- דניק ןיילק ַא וצ יװ ןעמוקַאב פשינ ךיז

 ...םערוששש ,םערעוו ןײז 'ן?ע'ס ,הָארמסו א.ןטלַאהסיױא טשינ עלדיכ ןייק וֿפיפַא
 רעד ,רענעשַאלעגסיױא ןַא םיא ףיֹוא ומקוקעג טגערעפער ןאּפ רעד טָאה עגר א

 .פנַאה רעד םימ ןָאפעג ךַאמ ַא רָאנ
 ...ןגעו הבוש רעייא ןופ טלַאװעג בָאה ךיא .שייטשהַאפ ריא יו ,טוש זי ---

 טָאה יקסווָאלזַאק ןוא ,ײסָאש ןפיוא עקשומירב רעד וצ שזָאלעג ךיז טָאה רע |

 :ורמוא לו קילב 'ַא טימ שיילנַאב ,רעיוא ןרעמניה ךיז קידנצַארק ,םיא |

 ...רַאטקָאד ַא סעּפע ךָאד זיא | סָאד -- |

 .ןָאפעג גערפ א ?אברָאק טָאה -- ?רָאטקָאד א ראפ סָאװ --

 ענרעלעג ַא .רָאטקָאד ----- טייטש .םיא יב ריש רעד ףיוא .טשינ סייוו'כ =

 - ךיא ףראד ןיא !עשירָאלַאק ...ענעי רעפיול ןענעז םיא יב ּפָאק ןיא ןוא ...רעט
 י יה , ל5ֿוש ןיא רעדוני ייד ןקיש

 . ץק ?יװ ,ןילַא ייהבית,, רעד ןיא ןבילברַאפו ענסנעשטש זיא קיטימ  ךָאנ
 .הנותח א ףיוא ץענהע ןבילקעגסיוא ךיז טָאה לַאב

 | ןענעז יײז סָאװ ,טהנעמעגנייא גנַאל טָאה יז .טרַאבויל יד ןעמוקעג .זיא'ס |

 - ןופ ןוא ,ײז קידפוש זייא ;יקסנימשַאק ןַאּפ סָאװ ןוא ןיקסנימשָאק ןַאּפ קיד?ושי

 ןַאּפ ןבעג ןלעוװ יז ביוא זַא ,ןגערפוצּפָא טשינ ןעמוקַאב ךיז טָאה םעֶלַא םעדי

 עוו ,מרעפעבלַאװ' טעברַא) גָאמ ןייא רערָא ,געטסטעבהַאו ריפ רָאנ ןיקסונימשָאקי

 ןַא רַאפ גיצ א טסייה סָאר סָאװ ,טמענַאב ענסנעשטש זַאּפ רעד ןוא .גיצ א ןיז

 - ?ףןדיי ןעמערָא
 .סָאד יז טרער סָאװ ןגעקו ,םעדו ץיוח ןעמונַאב ץלַא טָאה עגםגנעשטש

 ;ילעיוו ןייק ןייג ןגרָאמ יז ןזומ ,טרעלקעגפיוא םרַאבויל .יד טָאה ,טָא ןיא

 הער טשינ עוו ,ןיילק וצו זיא עקשיניירב .יײרעקלַאװו סיקסנימשַאק ןַאּפ ןיא וועש

 ;סיוא טָאה יז --- ןעגיוושוזד וצ ןעקשיניירב רנַאטשמויא טשינ זיא רעריוװ יז ,ןײג
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 רימ טָאה םָאג ?ייוװ --- ךיוב ןשצרַאטשעגמױהא ןפיוא ןָאפעג קילב א ל?ופקורד

 ...משטנעבעג לָאמַאבַאנ

 ָאד זיא רע ביוא ויוװ ?רעֿפפעה יֹוזַא ןייז טשינ ענסנעשטש ןַאּפ טעוװ יצ -- == |
 רעוניילק רעד ףיוא ןַאש קוק וא ץיולב רע זָאל זיא ,גָאפ ןצנאג םעד --- סנייצקא | --- 

  ,עלעּפעט ריא ךיז טָאה .דניק גולק א .ןבָאה טשינרָאג ףראה יז .טייצ וצ םייצ פ

 עינַאּפ ,סָאװ שי תתָאנ רעמ ,קוק ַא ןּפַאכ זיולב .ןסע יז טָאה .עלעּפעט | |

 | | ?ענסנעשטש

 | | .טמיטשעגנייא ענסנעשטש טָאה -- קוק ַא . ןּפַאכ ןָאקי ךיא ,טוג --

 ןֹופ ןסיוהד ו ןיאא טריפעגסיורַא ןוויוא םענופ זעמיוק םעד רע טַָאה רָאנרעד:

 טָאה רש- זא יווא ,עקטנעוו רעד ויָב טעווערטסיימעג ךָאנרעד ןוא ,"הבית,, רעד

 - ךיז ,ירפרעדניא ךיז קידנּפאכפיוא ,ןוא - סעומש ןקיװָאד ןגעוו ןסעגראפ ןישופח?

 .רוהטש ןפיוא ןסעזעג זיא יז .ךיז ןבעל דניק סָאד קידנעעזרעד ,טרעדנווועג רעײז

 .עלעפעט ןעמייל א ?טסורב םוצ רעלטנעה "ערויב טימ קיידנקייררוצ ,ןבעלרעד

 5 7 ?ָאד וטסוט סָאװ --
 .ןסייהעג טָאה ישעמַאמ יד' ---

 ?ןקייהעג ריר יז טָאה סָאוװ ---
 | הב .ריד ףיוא ןקוק לָאז'כ ---
 - ןךיא עז ,עמאמ ןײד .ריד ףיֹוא ןקוק לָאז'כ ,ןסייהעג יז טָאה רימ ןּוא --

 וי | יי - }  .עגַאװצ א ןיא -

 -יםעוו רע :ןעגנַאגעגנָא רעמ םיא זיא ןוויוא.רעד .ןוויוא} םוצ ןעגנַאגעג ֹוצ זיא רע

 - 0 ?טשינ טעװ רעדָא ןרעכייר

 :יירעג וטשינ טָאה ןוויוא רעד .ןדנוצעגרעטנוא ןטסָארכ .טגילעגנַא טָאה רע

 :עגוצ רע םָאה .ןגיוצעג םוג טָאה עווניר רעטלא ןא ןֹופ ןעמיוק רעד .מרעב

 הענ גילק רעד ןיא קֹוק א טּפַאכעג) ,עוואק-האובת םימ עלעסעק א טלעטמש

 - יד יי /.עלעּפעט

 ?טרָאד וטסָאה סָאוװ --

 .ךעלעפראפ =
 רעלעגיא עקידפָאג .רעלעגייפ ענפירד עכעלסייוו ! ןעוועג ןענעז עלעּפעט ןיא |

 סע ןוא .קַאּפעשז .:ןָאטעג קעמש א טָאה רע .עסָאר יז ,ייז ףיוא טרעטיצעג ןבָאה

 2 | יי .רעייפ םוצ טלעטשעגוצ ךיוא

 / :ענפיורא ןוא םערעװ םימ עלעדוּפ א ןעמונעג רע טָאה קיטשירפי ןכָאג
 מַאה ענסנעשטש .עלעווייא םייב ןבילכעג זיא עניילק יד .גנַאגסירא םוצ ןכָארק =

 םָאד קידנסיירפיורא ,טגנערטשעגנָא םיא ףיֹוא טקיקעג טָאה יז .טקוקענמוא ריז |

 ?םקציפ אזא רעביא ןעמי טזָאל יוװ זיא ,ונ .לשסוהב/םייב עלעּפעמ ןטימ ,לּפעק |

 | / פעקשיגיירב --- ןפוהעג יז םָאה עמַאמ יד יװ ,ןָאמ ףור א
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 - בָאו א רע טָאה ,ליֹומ ןופ סיורא טנָאקעג טשינ םיא טָאה ןעמָאנ ָא;רעד

 ןיא יי - יי ;ןָאטעג
 ..ןוויוא ןפיוא קעיווא לט עלעּפעט םָאד ןוא ,שיפו ןּפַאכ ,עקנַארב ,םוקי ---

 | .ענווישזג רעד וצ ןעגנאגעגקעווא ןענעז יז |

 א .,אלרוילק סעמַאמ רעד ראפ יװ ,זיוה ןייז ייב ןטלאהעג ךיז טָאה עניילק יד |

 -. :נעמענמורא .רעגניפזייוו םעד םגנַאלרעד ריא; רע טָאה ,טרעטשעג םיא םע טָאה

 .ןוא ןרָאװעג רעליירפ זיא ,רערעכיז םליפהעד ךיז יז טָאה ,?טנעה ןטימ םיא קיד

  עקּפוק א ףיוא ,קושז ןסיוהגןסיורג א ןעזעג טָאה יז זא ,ןליצרעד ןביוהעגנַא

 /עסי והג ַאהֲעג טָאה ןוא א רעקוצנאקג וא רעש א ןעוועג רע זיא .ןעזעג יז סָאה

 לא / !רענרעה

 ...האוצ רעשידרעפ ףיוא קירנעטש ריז טלַאה רע .קושזנרַאה א| זיא סָאד ---

 .-ךיא ,וטסניימ ,שטנעמ א ןֹוא ?ךיז ומסמוירק םָאװ .ךיז רע טרענרעד מימהער

 .עטעבננעג טפיוק ,חקיתשב ןקנָארב טפיוקראפ ,לשמ? ,יקסווָאנסָאס ?שרעדנא
  זא ןוא ,ס סאג רעד ףיוא לדיימו א סיורא ןמביירמ רע שמיווע יקשיוו רעדָא! ...ןכאז |

 גנוא עצנאג יד ,ןקַאשטמוס טימ קעלאדוא רעדָא .רע טגָאלש ,קינײוװ םגנערב יז

 ,ֿפָארא רע טסיירו םעד ייב .רעמעברא יד ןופ םנשָארג יד ןופ ןבעק ײז .גנומענרעש -

 יךיוא !עלעקּפוק ַא ,עלעקוק א טכאמ ןֹוא עּפַאל רעה ןיא רע טמשנ םענעי ןופ

 | | .האוצ

 ךיז טָאה סָאװ ,ענווישזג רעד ןופ ?ברא ןלָאמש םֹוצ ןעמיקעג ןענעז ייז

 - יה טעשטאקראפ ךיוה טָאה ענסנעשטש .ןאווט א ןיא ןסָאגרעדנאנופ רעשיויו

 =עדנא רעד ףיוא ןגָארטעגרעבירא וא טנעה יד ףיוא רניק סָאד ןעמונעג ,ןזיוה

 .םייז רער

 .העוו א ןבעל --- .למרע טומ א ,ןויוועגכיירא ריז טָאה || : ןעגופעג ָאד טָאה' רע

 עעקומנעוו יד טפקיוועגרעד ונאנופ ,טצעזענּפָארא ךיז טָאה .טערעששמ ןרעמניה ,עב

 עמלק רעד ןמגנאלרעד ןוא םערָאװ א טעליסעגפיוחא |

 .ייּפשַאב ---

 ?ןעײּפשַאב םָאװ וו ---
 .שיפ ןּפַאכ ריז לָאז סע .?זמ ףִיוא --- |

 .טעייטסעג- ריא מנָאה'מ ץבעיײּפש לםיוו ,(גיֿפשעג רעלשנריַא טָאה עניילק יד

 | .עקידלזמ א .טסיב וה יצ ,ןעעז רימ ןלעוו טציא .גונעג --

 .פערעשמפ םער רעט יה רעסאוו רערעמיוֿפ רעד ןיא ןפרָאװראפה טָאה רע

 טניפ א ןביוהעגפווא) טָאה ענסונעשטש רעבָא  ,ןעלּפַאלּפ ןביו והעגנָא טָאה עיצניירב

 =טנַא ויא עשטניירב .ןקערשרעביא ךיז ןלעוװ שיפ יד !?יטש --- ?יומ םוצ רעג

 יר היֹוא דעלשנעה יד םימ ,סיױהָאפ ךיז קידנגיײבנייא ,טַאהו ןוא ןרָאװע  ןגו ויש |

 ?רעד א ףיוא .ךעלנע ,קינואקּפ ןפיוא ?מינּפ ןקידנדייל א םימ טקוקעג ,ךעפעינק |

 /- | .םענעקגוהט
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 ;גָאהעג דיוה ,ךיוה זיא למיה ןשנקלָאװחאפמוא ןפיוא .ןֿפַארבעג טָאה ןוז יד

 :עג טייצ וצ םייצ ןופ סָאה ןטָאש ןײז ,לנילפ עטיײרּפשעצ ףיוא בערטסאי א ןעגי

 :וצ טָאה רעסאוו רעד ןהפ .ערעיזַא רעד- ןופ ראלפרעביוא רעד רעביא טרעמאפפ;

 :עצ ירד טלרלעמעג סָאה ?טניוװ א ןעוװ .טסערעשמ ןפיוא ץנאלנ א ןנַאלשעגקיר

 רער ןויא ןסָאנעגרעביא סעילַאװכ עקידנענייש ךיז ןבָאה ,ראלפרעבי וא .עטלקנופ |
 ךָאנ ,רעלעטשי עקירָאיקישנײה עשירפ יד רעביא רערעדנא רע ד.רָאנ ענייא ךייה

 ןופ ןעלצגולב ע יזָאר | סָאד ןוא , יז רעביא טפ םול רעד ןיא ,ךיז טכאד ,טהעטיצעגי

 .גנונָאמרעד עטוג א יו ,ןעוועג זיא ןייש
 | ןפווא טייר רעגרעביא ךיז ,ןָאפעג רעשיצו א קינװַאלּפ רעד טָאה/ לָאמַאטימ |

 :גוא ּפָארא ןרעג טשינ ,ליופ ןוא םערעשש ןרעטניה ןָאטעג קור איוהוא ,קרעדעפ
 0 5 י : .רעמאוו רעד רעמ

 - ,ןברָאטשעגּפָא ןוא ט?ּפַאצעגפיוא טָאהס .ןָאטעג סיר א טָאה ענסנעשטשי

 רער וו קידנעיצפיוחא ,ןוא ןצננאלטרעסואוו יר ופ טריפעגסיוראו טיהַאכ-טָאה רע
 :רעדנאנאפ טיירב רע טָאה קסיּפ םעד !שטשעל א :ןיוש ןעזרעד ,ךאלפרעביוא

 שמיה א .רעממתראפ א ןצנאגניא -- טגיילעגפיונוצ סעװֿפעלּפ ירד ,טנפעעג
 - י . .םקידָאליקבלַאה א ,לשטשעלי

 טָאה ,םערבַאשז יד רעשניה עֿפעקעטש א טימ לשָא ָארד וא םיא ןקידגעיצכהוה |

 יא .טכוזעגסיואי ,קידנעייררסיוא ךיז ,ןוא גערב םוצ ןדנובעגוצ ענסנעשטש םיא

 .םיירד רשי .ןיִווועג א ןוא יירשעג א רע טרעההשה ?יײװרעה .םערָאװ ןמוג יא עלעדוּפי

 טעּפעשטענּפָא טָאה יז .טעששעב ןוא לטָארד סָאד טלַאה עניילק יד ,סיוא ריז

 - ןראפ טּפַאכעגנָא יז טָאה ,קע .ןראפ ?שָארד םָאד טָאטשנָא רָאנ ,?גײװצ םענופ

 םָאה = ,?שָאהד םענופ קידנעשטילנּפָארא ךיז .סערבַאשז יד רעשנוא עלעקעטש

 - | -  .סעװא ןוא ?דייוו טימ ןָאטעג לסיירט א ׁשששעל רעד

 ;ראמ .ךי ' .טָאה יז שזא ,טלדיזעגסיוא רעייהעגנמוא יז טָאה ענסנעשטש

 --- ?סידקוש ,ָא:סָאדי זיא עשז סָאװ --- טּפַאכעג ךיז טָאה רע .ןייוװעג ןופ םכזיק

 טענילסאב ,ןגיובעגנייא ךיז טָאה יז .ןעייּפשאב וצו םערָאװ םעד ןבענעג רַיא ןוא

 יי יא יי .ןרערט ןֹוא ץכעײּפש טימ םיא
 ,?םעקטַארּפש ,, זיולב ,תמא . ןעגנאפ .וצ ןבױהעגנָא דיז טָאה טציא ןופ ןוא

 | | .ךעלפערָאק ןוא ךעלדנעיילש לייטנשסניימ .טכידעג רעבָא
 ענסנעשטש ..קיטימ ףיוא ןפייפ צי ןביױהעטנָא טָאהו *עזָאלוקעצ}, רעד יא

 = יז טעװ ָאליק) א רעֶבירא -- גערב ןפוא שייפ יד וצ קוק א טּפַאבעג טָאה

 .עקטנעוו יד ןעלקיווראפ | ןעמונעג:

 ןרָאבס וא ריז ןעמ ןָאק טשירש .ןײז גונעג םעוו טנייה ףיוא ---
 . זא ,טקרעמַאב דיילג ןוא טסוק א ףיוא דמעה סָאד ןעגנַאהעגפיוא פָאה רע

 ןרעביא לרמעהו סָאד ּפָארא ךיוא םיצ ,רעלסיפ יד םיירב קירנקעששעצ ,עניילק יד

 .ּפָאקי
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 .רעסאזוו ראפ יאהוומ רָאד טָאה רייא ?ןיירא רעסאוו ןיא ךיוא + וטספיװ =

 | | !אהומ טשזנָאכ/יוש ---

 שטנעה יד טימ יז טָאה ,?כעפיימ עטפכיימשעצ סָאר םיא וצ קידנסיירראפו

 אוו ןיא םיא שיס ןײג ךיוא שעװ יז !ךיוא יז --- ?קיּפופ ןיא ךיז טקיוּפעג דעה

 י | | !ןיירא רעסי

 .הנמאנ אזא ןיפ טסיב וד סָאװ ,ןקוק ֹוצ טלביא'ס | ,ןדנּוװ םעסוזעי ייב --
 ?עקשטילָאטַאק א ןרעו ומסליוו רשפא ןוא

 | !וטסליוװ ---
 טנַאקעג יז רע טלָאװ --- עדיָאװ  זחנָאשק רעד ןיז ָאד טלָאװס ןעוו ,אב

 ?ורפ א ןגָאוּפָא שנַאקעג רע טלָאװ סנטסכעהו.?סָאװ ענסנעשטש רעבָא !ןקיטסירק

 ןיא דניק אזא ןוא --- ?סיבא ךיוא טפלעהו סָאד ,לקירישוז ןראפ רעששאּפ ןעמ

 יה * | | .שיריי סרַאמש יז טשינ יש
 עשעקַאנ .יד טקציקעג טָאה ?טניוװ א ,ןגיוא יד םדנעלבעג טָאה וז יר רעבַא

 יה .קירהליפת טשינ ןיטולחל ,קידרעשנומו יוזא ןעוועג זיא'ס; ,םעציילּפ
 טלַאה --- :ןָאפעג יירשעג א ,סעציילּפ יד ףיוא ןעקנַארב ןפרָאװראפ טָאה רע |

 .רעסאוו ןיא םעקסילּפעגניירא ןוא --- רָאה עניימ ראפ יז
 --- טעקשהַָאּפ דהעפ עסיוהג סָאד ?טסוייששראפ ,דרעפפםי ןענעז רימו --- -

 ?דרעפ עניילק סָאד | א -- - ןָאטעג) עקשרָאּפ ןכעלקערשי א ענסנעשטשו טָאה ָאד
 יי י ..ן"יהיהי ,, עקשטעניד שעשזריה

 טיימ ןפייז יד ןיא ם םיא .קירנעּפָאק ,מכַאלעג עקנָארב טָאה --- !יהיחי --
 +רעטאוו עקרַאטש א סעּפע יו ,ןעמווושעג זיא ענסנעשטמש ןוא ,רעלעטאיּפ יד

 ךעגנַאגעג זיא עכלעוו ,עילאווכ רער ןופ ןביוהע גסוייהא טפעה רעד) ףיוא ,היח

 :רעביא ענלָאװ יד לָאמניא טשינ זיא רע .שהירב ןעמווושעג זיא רע .םיא ראפ

 | ערעוזָא ןא םיא ראפ םָאה שרעוו א ראפ עשז סָאװ ,קירוצ ןוא ןיהא ןעמווושעג
 - .ןיוש ןוא עשװפַאק א ?דאלפרעכיוא רעקיד ורַאטקעהײװצ א א |

 טימ טסקוקעג ןבָאה ; ,רעדניק ןוא רעלגניי ןפָאלעגסיורא ןענעז שווָאלזָאק |

 'ךיז ןבָאה ,ןעיצניירב טנעקרעד טָאה ץעמע רעכָא .יווא טמיווש רע סָאװ ,האונק
 .:טרעההעד טָאה ענסנעשטש ןוא ,עמסגרע עמאמ יד ,ןעוירעלדיז ןָאטעג טָאש א

 וצ רע םקירד ,ענייק טשינכָאנ טָאה רע לײװ ןוא ,ןבָאה ןיוש ףראה רע ---

 | !עניילק אזא שטָאכ

 טסיופ יד טימ טפול רעד ןיא קידנעבָאפ ,עיצנָארב טָאה---!ןבָאה ףראד ---

 2נניק בלאה ,ךיז טָאה רעיכלעוו ,גערוב ןפיוא ןששנעמו םוצ ןגירשעג ךעפיירפ ,רעפ

 רעפַאה ענייֿפק שכפעז --- .ךעלער ונייוטשי טימ טלוּפשעג ,סנניובנלע יד ףיוא קיד

 וי - | !ןבָאה

 .ןַאפעג עקיס א עגסנעשטשי טָאה = !יז רעלישש =

5 



 . רעד ףיוא ןשרָאד םענעי היוא --- סעכ ןופ ןגָארטעגרעטנוא םיא טָאהס
 - ,עדרָאמ - רעד יא ןעמעלּפוצניירא ידכ ,טעװהעקעגסיוא ךיז טָאה רע .השביר
 ףיירטש רעיולב א !םַארש א טַאהעג טָאה ששנעמ רעקיזָאד רעד רעכָא ...רעבָא
 .ףרַאש םורעד ענסנעששש טָאה ,קַאב רֶעד רעביא רעיוא ןא ןופ ןגיוצעג דיז טָאה
 :עג שירעמיראב א ןיפ שגָא;עגכָאנ ןפָאלטנא ןיא ערב םוצ ןָאטעג רעקי א ךיז
 ,( הב יי | ;רעטכעלי

 ןלע' ,רעז קַאנק ,רעהא רָאנ םוק ?ןגױצעגּפָא ןיוש טסָאה ,ָאהגָאהלָאה --
 | ראה 0 | ...ןָאפ םעומש א רימ

 .יקסוװַאנפָאס רעייווצ רעד זיא סָאד זא  ,טסוװעג ןיוש טָאה ענסנעשטש
 ,סעקטַאגָאר יד ייב םענייא .סיקסווָאנסָאס ײװציטַאהעג טָאה עװָאלזָאק ' ןרָאװ

 - .אוא ךיוא .אבוסו??וז ןוא בנג א ,ןטייווצ םעד ןֹוא ,רעסַאּפ א ןוא קרעמערק א
 - םפענ זיײװנפיצ םנעלפ רע .רענטירּפס רעמ ןוא רערעקנילפ א רעבָא ,טעלטא

 רעש וא ,טגָאזעג טָאה לאברַאק .עװַאלזָאק ןופ םייצ רערעגנעפ א ףיוא .ןרעוװ

 ;עג טסעפ טָאה יקסװָאלזָאק רעטָא ,ןיזוק א סיקסוװָאנסָאס ןטשרע םעד זיא
 ןטייווצ ָאםעד ןגעו . טפאשהבורק םש ןיײק --- ןָא טשינ ךיז טבייה'ס זאו ,טעהנעט--
 ןעמ ןָאק ןענעקרעד ןוא ,תוסיפת יד ןיִא רעדיל ןעגניז םע ןעמ גָאז ןי יקסווָאנסָאט

 | יי - .ןָא רעיוא םענופ םַארש ןשיופ םיא

 ימי ןָאטעג גָא יא ענסנעשטש .טָאה ,קידנעוטנָא לענש ךיז ,גערב ןפיוא = |
 | | | 3 :ןעקנָארב וצ .גנורעטיבראפ

 ;רעריג ןעגעז ןששנעמ . ךעלמנעה י יד ןכעלטיא וצ טשינ קערטש ודו ןוא ---
 א ןוא ,ריזח םעד ףראד יװ ןעוו ,טצנורג עשריזח א ?טסייטשראפ  ,קיטכערס
 י - !ששטנעמ יד טשינ ריילראפ ךיא .שריזחראפ דימת זיא ששנעמ

 .פטערד = ןפיוא | רעלשייפ יד .,עלערוּפ סָאד ,עקטנעוו יד ןעמונעג טָאה רע |

 ;סקא יד קירנבייה םכייק ,ןעגנַאנעגקעװא ןוא רעגניפ א רעגיילק רעד טגנאלרעד

 קידנקיטסעלַאב  ןוא רעלסעה: א סעּפע טּפעלקעגוצ ײז וצ ךיז טפָאװ'ס יװ ,ןעל

 י- - ..  .עטָאלב ?קיטש |
 -.עגלָארָאטס זיב שוזא רעֿפעצכַאפ ןוא םעקיטסוק יד ןעגנַאגעגײבהאפ ןענעז ייֵז |

 ;ענ ןיילא ןיא ןיא .ןטשיוה יד ןיא ןעיצנַארב טקעטשראפ ענסנעששש טָאה ָאד
 טָאה .ענלָארָאטס רעטניה שיירּפשעג ךיז ןבָאה עכלעװ ,רעגטרעג יד וצ ןעגנַאג
 .,מייהא ײז ןענעז רָאנרעד ..עקשורטעּפ זֹוא םעיריּפישט ,רעלכעטער ןסירעגנָא
 20 08 ראה הי א | /  .עגנַאנעג

 ;עפרעפ יד ןעמעראוונָא רעכיג סָאװ םזומענ רע טָאה "הבית, רעד ןיא
 רע ןעו ששהע .קירעגנוה רעלקערש ןעוועג זיא דניק סָאד לײװ ,עלעּפעט ןיא ךעק
 + ?רעפ יד ןופ קידנכוזראפ ,ךיז טייטשראפ ,ייברעד ןיילא ,טעמרָאקעגנָא סע טָאה |

 ףיז רע טָאה ,ןיירא ליומ ןיא ?פעל םעד טּפוטשעג םיא שָאה יז ?ײװ ,רעלעפ

 ,ןבָאשעגמוהא ,שיפ' יד ןופ דיײװעגניא סָאד ןעמונעגסיוהא .ןכָאק םוצ ןעמינעג



 ,ןוא ןצקאזאב טֹוג ,פָאפ א ןיא םניילעגנירא ץלא סָאה ,לפָאטראק טלײשעגּפָא
 : ?טעמ . ןוא סעיריּפישט טימ טכירעגוצ .,םיירג (מעמב ןיוש ןעוועג זיא'ס ןעוו
 ןוא ,לטייה ןירג א ןרָאװעג ןביוא זיא/ס זא יוזא ,קידנעװעפַאשז טשינ ,עקשוה
 - : .עקידנצייר א ,עפראש יא עראפ א ןכיוהעגפיוא ךיז טָאה'ם

 רעד ןלאפעגוצ זיא םולכ) ידו ןשאוועגסיוא .,ןסעגעגּפָא ןבָאה ייז רעדייא |

 2 יי | .טנווָא

 ןפיוא .דנאהב יה ןעגנאגעגמיוא | א םנָאזירָאה ןפיוא שיזַאטנעמצ ןרעמניה

 | ןוא ,רעלרישיןווזוא עטנעלעגּפָא ףיוא יו ,ןענײשּטָא טליּפשעג ןבָאה ד ונארטלמייה

 .עװַאלזַאק ףיוא ,ײסַאש ןפיוא ןפאפעג ןענעז רעמייב:רעטנעמצ יד ןופ סנטַאש יד

 ןוא גנַאגסיורא םוצ רעמינּפ יד טימו ,"הבית ,, רעד ןיא ןסעזעג ןענעז ײז

 .טסעומשעג ךעלכקיופ ,ד ןעלכעטער קיידנעּטורכ ,ןבָאה

 ...ןבָאה ןצעמש זומ שטנעמו א ---=|
 | - ?ןבָאה דע זומ סָאװ דאפ ---
 2נייק ךיא ןוא .ןפייצהרעדסיוא ץלא לָאמקייפ ירכ ,ןביילג וצ ןצעמע ידו ---

 ,דניירפ ןסוג א טאהעג ךיא בָאּה לָאמ ןייא ?סָאװ יצ קינ דוילזעב א ...טשינ לָאמ

 םימ זיולב ןיוש ךיא בָאה רעטעּפש .ןסירעגרעביא לענשי ךיז טָאה סָאה רעבָא
 .ןסיבעצ ףוסק רימ טָאה רענעי ךיוא רעבָא ,ןָאט שעומש יַא שנַאקעג ןקעלירב

 | 1 | !ןַאט סיב אק-טשינ לָאמנײק דיד לכיא ---

 .ךיא בָאה ןקעלירכ .ןסיוװ טשיינ לָאמניײק ןָאק עמ לייוו ,טשינ ךיז רעוושי--

 ףיוא ןכייצ א ראפ  סָאװ ,קוק א ביג ?סָאװ רע ןוא ,סעינק יד ףיױא ןטקַאהעג ךיוא

 סניווא סָאװ :ךיז ךיא טכַארפ זיא ...ןַאטעג ּפַאצ א ךימ רע טָאה יוזא .עקדיל רעד

 טנוהו וא סנשסכעה ,רימ וצ טשינ ךיז .םעילומ רענייק סָאװװ ,רימו ןיא סע טקעטש |

 | ?וד יװ לטכעלפ אזא רעדָא

 = א ןוא דרעפשםי } א ,עקנַארב ןיב ךיא !פטכעלפ אק טשינ ןיכ דיא -- |

 6 | ?ןיינ ,טנַאזעג ומכ/ יוזא ,עקשילָאט

 ,ןגָאז טשינ םענייק םעדו ןגעֹו טסלָאז ןדו ןֹוא ...טשיגרָאג זיא סָאד ---

 :עז ןדיי ענייד ל?ייוו ?טסייטשראפ ,טשינ םענייק --- ןעמַאמ רעה טשינ וליפא
 .עװ ײז רעדָא ,ראפרעד ןָאט עדווירק א ריד ןענָאק יז .רעטצניפ רעײז ךָאנ ןענ

 י יי | .ריד עמ ןײװ לָאז ךיא ,ןײז ןרעג שְשיִנ
 !ןייז טסָֿאװ ודו ,ןיײג ,ןײג) -- =

 . ,טשינ טסייוו ,עלערַאנ א א ,עקניגיילק א רָאנ טסובו וד .טשינ לייצרעד זיא --- |

 ןעו .טשינ ךיוא ךיא סייװ ,טגָאועג .תמא םעה .ןבעפ סָאד זואס סניוזא סָאװ

 ,ןזיװענסיוא רימו ריז טָאה ,טייקינייא ןגעוו טנשרדעג טָאה עדיַאוװ זדנַאשק רעד

 קַאנק א טָאה קישורַאמו רעבָא !ןיוש ןוא געוו רעד זיא וצניהא -- סיײװ ךיא זא

 ןרָאװעג טמתהאפ .ןרָאװעג שמתראפ ןיב ךיא ןוא ,טײקינײא רענעי ןיא ןַאמעג

 יי צ | ..טקידעשעג ןָאנ יר םענייא ןוא = |



 : : 2 ?דימית היו א ---

 = =- חוה רעד םיא טּפַאכ --- עמורק א א ןביילב םתסמ שעוװ יז .דימת ףיוא ---
 ןיא ?ןָאט ךיז טימ ךיא ףראד סָאװ ,רעסעב נערפ וד ...ןָא ךימ סע טײג סָאװ
 ןיילא סײװ ךיא -- רָאי ןצכַא רעדָא ןצעביז רעוװ טלא| ךיא ?עװ רעבמעצעד
 סע לָאװ ?ןבעל א ןיא סָאד ?ךֹיא ןעק סָאװ ...?ךיא גיוט םסָאװ וצ ןוא .טשינ

 | - !המחלמ א רעדָא ןפערט רעגוה א
 . ?סָאװראפ ,המחלמ א סָאװהאפ -- = |

 .ךיג ןָאק עמ יא רעביא  ץלא ךיז טרעק ,המהלמ א ויא'ס' ןעוװ ליע == |

 2 ' - .ףיורא
 ?ךייהו ---

 ןופ טומ 2 םעצולּפ ןוא ,יוזאו ךיז ןסעומש רימ ;טכַארפ א רָאנ ביג !ָאנ -- |

 | ...אֹנֹוׂשי רעד סיורא גנֹורּפש א רעטניוװצ ןרעמניה

 , !ןםוױלשנַא ךיילג רימש' ---

 .?עגרענוא -עלא יד -- ײז ןָאק ךיא --- ןפוי קִשנַא ןלעוװ יײז !עלערַאג ---

 זיא .'י?נטצרעפ סָאד , ...ײצילַאּפ יד ןוא ,ןערעדנאּפ ןוא ןקעלאדוא םימ סהשמי
 ןוא ?טסוייטשראפ ,ָאטשינ זיא רענייק ,רעטילימ ןייק ָאטשינ ,קעווא ץעגרע ךיוא

 . םוצ ןפיוק רימו ?ָאד ןעמו טו סָאװ .עװָאלזָאק ףיוא ןיוש דיז שזָאל אנוש רעד ||

 ןוא םיוא רימ ןעיירד  ,לאוו ןרעטניה טייטש סָאװ ,ןיבַארַאק םעדו ,טקניּפ:כיש

 | ...עמשַאט:ןליוק יד רעשנוא טסיג וה ןוא ,םיש ךיא !אנוש ןפיוא |

 ראפ ייוװ ,שניישעג טָאה יז .עלעּפענ שכייפ א ןיא ןעמווושעג זיא הנבפ יד

 ןיא ןטלַאהַאב ריז ןבָאה ןשטנעמ וו ,לָאט .ןשילביב ןרעביא עכעלקילגמוא . יד

 | | | .םוקמוא ןראפ ייהכית;;

 .ששיג ײרעקַאװסי ידגנילירפ ; א טימ) טליּפשעג טָאה סעשקס יבַאשוזװ רעד |

 שימ ןביל ךיז זייוהעגעגושימ טלָאװעג ןבָאה םעבַאשיז יד לײוװ ,ןגָארטוצרעביא

 :המקנ ןוא עשצוירעצו עלא םגה ,עביל רעקיידגרזחרעביא טשינ ריז ,רעקיבייא ןא

 - עלא שטָאכ ,ץכעזיומעג ןקיזָאר ןיא רעגייטש ןפרָאוװעג ןבָאה ד ךעפגניי עקיטשהוד

 .ןרעטיפוצסיוא ךיז ןכָארקעגפיונוצו ךיז ןענעז ענולישזג רעד ןופ ןעגנַאלש

 וה ,עמעראוו א ןיירא גָאט ןסיײװ ןיא זיבו טעמכ ןײגיבראפ ָאד טעוו יוזאו

 עמ ביוא ,עקידחעוא ןא --- ןרעטש יד ףיוא ןקוק לָאז ןעמ בוא ,טכַאנ ערעטי

 ינ סע טייג םענייק ןוא .ןפנוא ןופ שיצו סָאװ ,שימרעדו ןעמעגכהוד ךיז לָאז
 יה ןייטש ןסיורג א ןבעל בורג א ענייא ןאראפ ןזיא .עװָאלזָאק ןיא סָאװ ,זָא

 ?רעמטַאֿפ םעדו ןגעוו ?גניי א טמופחי : ורג רעקיזָאד רעד ןיא סָאװ ,?גרעב א רעט
 / רעד טשינ ןיוש םיא טליּפש סע ןוא .םנעקרעד םיא ףיֹוא ךיז טָאה םָאװ רנַאפ
 .ילטנצרעפ, םענופ זא ,ןייז וליפא ןָאק'ס .רעטסעקרָא ןא רָאנ ,קעשקס יבַאשז

 :שָאקשעיפַארַאּפ םעניא טָאה רעכקעיו ,עדַאל םענעי ןופ סעקאיוואיוק יד רשפוא

 ןענערב ּפמעל עלא .קַאנק ןצנאט ןטימ טליּפש רע .?װַאט םענרָאמראמ א לָאשש
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 ןיא ,סָאלש יןראפ ןגיטש יד םגילַאב ןבָאה ןשמנעמ מ םירמוח .טָאטשטּפױה רעד ןיא 0

 :עה ןיא רעכעה ץלא ,ענסנעשטש ,רע םײג ןגיטש עקניסייוו עקיזָאד יד רעביא|

 .גָאק רעד עילבַאש א ףיוא טנעלעגנָא טראוו םע וװ ,ךייה עמאס רעד ןיא זיב ,רעכ

 ?טעק ןטסערג םעד ןעיליפשוצוצ םיא ידכו ,עקרַאנירַאמו רעיורג א ןיא טנַאדנעיכ
 , .ץיירק:רעפי

 היֹוא ? ןבעל אזא ?ןרעװצנָא ךיא בָאה םַאװ ?ײװ ! !!ויוואב יבא טלָאװ דא ||

 םלָאװ ,ןרָאוװעג טעגרהעג ףכית טשינ טלָאװװ'כ ביוא ,ריד ךיא גָאװ ,המחלמ רעד -

 ?טציא רעבַא .טקורעגסיורא סיוועגפיוא ךיז ךיא

 ןלאפעג ןענעז רעטכיל ייוװצ .רעטכיל טצילבענפיוא ןבָאה םייוו רעד ןיא

 - יב ןטלאהראפ טשינ ךיז טָאה ---.ָאטיוא רעכעלטמא ןאו סעּפע רעכיז .געוו ןפיוא

 ןומ קסאילב רעסייוװ רעד .ןיקסיװָאנסָאסו ןבעגעג טשינרָאג | טָאה ,סעקטַאנָאר יד

 .קיידנדנעלבראפ ,בורג רעד ןופ ףיש רעד ןיא ןָאטעג ץעװ וא א טָאה ןרָאפקעלּפער יד

 ' ;םיוא ריז טָאה ,סאט רעוועשהאוו רעד ףיוא ןדנווושהאפ זיא רש ןעוו ןוא ,עגר א

 .עוװָאלזָאק טשינ ,בורג יד טשיינ -- ןאה אפ טשינ טשינהָאג זיא'ס זוא ,טכאהעג

 --- ֿ?רײמ ןײז שוטיוועיקשיוו םיוא טעשטשיווס תוכשח ןקיזָאד ןיא .תֹוכשח זיולב

 יײינ ץעגרע ןֹוא .עּפמור ןוא ענעקורש ןענעז ּפעלק יד לייוו ,םינּפא ,ד יו רענ ַאמ א

 ןצראווש ןכקעז םעדו ץלא עקינַאמרַאה א ףיוא סיוא ץעמע ןמזָאלב עגווישז זע רעד

 | זיא'ס ןוא -- "רעסאוו ןפיוא םעקששַאק יד ,רעסאוו ןפיוא זדנעג ודש :ש'ואי

 ,ןפָאלשעגנײא יא .עניילק יד לייוו ,ןעמעוו ָאטשינ ןוא ,ןגָאז וצ םָאװ ָאטשינ ןיוש

 , ...םנייצלא טשינ סָאד זיא יצ רָאנ ,עקשינוירב דעלטנגייא ,םע טסייה עיצנַארב יד



:- 

 ;רעטצניפ רעד .ןיא ןפורענּפָא ץעמע ךיז טָאה---סנייצלא טשינ זיא סָאד --
 | | .בורג רעד ייב עמאפ ןכעלאה שיג

 - םינּפא יז טָאה ענסנעששש --- ףָאלש ןופ ןָאטעג ץכערק א טָאה עגיילק יד |
 .:העבירא טָאה רע .םיטש רענעי תמחמ ןָאטענ רעשיצ א רעדָא ןָאטעג םיוטש א
 / - +גײרא רעד וצ ןכָארקעגוצ ,יורמש ןפיוא םעינק יד ןופ ?ּפעק רזא טגיילעג

 | . י , . +ךָאלכירק
 סָאריּפַאּפ א םימ שטנעמ א. ןייטש ןפיוא| ןסעזעג זיא ''הבית ,, רעײז ןבעֿל

 | | .טסורב ןײז ייב ץענרע טילגעג טָאה ?רעייפ סָאד --

 2ענ ריז | טלָאװ עמ ,תמאב -- טרָאד טסרע ריױלּפ ד סָאװ ,ןרעה לָאז עמו ---

 | .רעשכעלעג ראפ טעשטַאקו

 ?ןטעבעג טָאה רעוו ךייא ןוא .ןכאפ ןעמ לָאז --

 .רענעטעבעגמוא ןא --- ןיילא דימת םוק ךיא .טשינ ךיז גערפ יא ,ַאב' =-

 | ;ענפיוא טָאה ץנאפנפווא א םעד ןיא --- םָאריּפאּפ םעה ןגיוצראפ טַאה רע

 רעצנאג רעד םיוגנעל רעיא םענופ םארש א ןוא גיוא טעשזוהמעגוצ א ןטכיול

 . | | .קַאב

 .?רעד ,ךיא רעה ,ָאד ןֹוא ,סערעטניאו ןא בָאה ךיא לי ,ןעמווקעג ןיב/כ ---

 סָאר ןרָאװ .ןכרַאה טשינ טשיינ ןַאק עמ ...ןצנעלאטנעמיטנעס עכלעזא וטספייצ

 ןוא ,עלא ןגעק ,עלא ראפ רענייא---?בכעליּפש עדאויל ןייק טשינ --- ףמאק א זיוא |

 .ץיירק א וצ םעיליּפש ןיילא טנַאדנעמָאק רעד ןואז ,לסוייוו רעד ייב סנ רעד

 ,קזוח רעטריניפאר א ןעװעג זיא םימׂש רעקידנרעגערג ,רעקירעדיג רעד ןיִא
 טַאה עגסנעשטׂש . טייקישו ןקבשלאק טימ רענעטמסָאמעגּפַא ןא ,רעקילייא ןייק טשינ |

 - ןֹופ רענעדנושעגּפָא ןַא ןטמעלקראפ' ײז ,דרע רעד ןיא רעגניפ יד ןבָארגעגנײרא

 -פוב ןֹופ ןרעוו וצ ןסימשעג רעטלעטשעגסיורא ןַא ,,ןעמיוהש עטסנגרָאבראפ יד

 יי יב | וי -.קזוח ןרעט

 - ,םעשטורמ ןוא ףַאלש םוצ טימרשד ןייא רע ניו ?רזממ עשידיי סָאד ---

 לצלא ןיא סָאד --- עלעדנארב -- ?ןטרָאד יז טסייה יו -- ...ַארב יצ עקנָאהב זַא

= 



 בני רענעי טשינ זיא סָאד .טַאהעג תועט א בָאה ךיא ,טכַארמ ךיא) ,ָאנ .סגנייא

 רעתמא רעד .,ןמיהסיוא טָאג לָאז ,זיא --- גָאזעג טָאה לַאברַאק םיוק ,רענע"

 טזומעג טָאה רע ןזא ,ןלַאברָאק ראפ טנָאלקראפ ךיז טָאה עטַאפ רעד .טידנַאב

 ;יװ ,ַאד ןוא .סָאבעלַאב א ןדנוצעגרעטנוא טלָאװ ןוז רעד ?יײוװ ,ףרָאד ןופ קעווא

 - ףוצהּפ םענופ טכאמענ ןצעמע ןיֹוש רע טָאה .,ןעמוקעגרעהא רַאנ ןענעז יז דלאב
 רעד וצ רָאג ,ןפהָאװעג רימ ףיוא ךיוא דיז טָאה רע. .סטכעלעמעג קישטַאלּפ א
 ,וצ טשינ ריז לָאז רע יצ ,טקוקעגמורא ךָאנ ךיז טָאה .שנָאקרעד שייצ רעטכער

 =םַאס לָאז רע ,ןרָאװעג ןרי ובעג ףיורעד רעלמענ רע זיא רשי לייוו ,ןרעקקידי
 0 ב / !ןרעקיֹובנָא ןיקסװַאנ

 . גירב א ענסנעשטש םיא טָאה -- - !שרעקי ובעגנָא ןיוש טָאה רענייא ,וג ---
 .ןרָאװעג ןריזבעג רימו ראפ ןיוש זייא) רע גייואו --- .ןָאפעג עשיז |

 .-.טרעפטנעעג ףכית טשינ אה ןייטש ןפיוא טסאג רעד

 - מור טטרעפשנעעגּפָא רע טָאה ---  ןברָאטשעגקעװא ךיג יא רע רעבָא --
 ןיקסוװָאנסָאס  טָאהו סָאװ ,רענעי ךרע יד גנַאל ןיוש שעויק'סו -- .רעכעפעמאּפ ןוא

 ןײג טססיוװ די בוא ,םימרעֶ ןיירא טשינ רעמ רימ רָאּפ וד ןוא .םרעקיובעגנָא :ו

 | -.סיפ .יר ףיוא ךיילג

 אפ ָאװ ֹוצ ,לײװ ןטנָאזעג בָאה'כ ...ןָא טרָאד רימ סע טײג סָאװ ---

 אה 0 / ?קווח ריס ןיפ ריא

 יורא י ֿביר ןופ ןלָאז םע --- ןגעוו המו ןפ ןיײד ןופ םׁע ומ ךיא !קאינעשוטש = |

 ,ןרע דנעי ךיז טעוו סעּפע זאי ,ןמ טכַארט טשינ טסלָאז ,ןצכעלַאטנעמישנעס עלא יד

 :ןרעדנע טשינ ךיז םעוו טשינרָאג . ..מײקישבערעג ,טויהכייפג ןאראפ זיא'ס זאט

/* 

 ?ײר רעד ,טײקמערָא יב ןַאמערָא רעד ,קאילָאּפ קאילָאּפ ,דײ ןביילב טעװ דיי
 -- טעבהא ןָא רעדָא !טעברא רער ייב ןריּפארק טסעװ וד ןֹוא  ,שייקכיירו ייֵב רעצ |

 ריד עוו רע - ?ןענעקרעד ריד ףיוא ךיז עוו רעוװ ...דעלגעמ ךיוא זיא יוזאו

 ,קיצרַאהנּפָא רער'כ ,סע זיא + יא . יקסווָאנסָאס --- םגג יא ןרייס ?ףליה וצ ןעמוק

 םָאה יצ .ןענַאהעיטש :בנג רערעסערכ א זיא רעװ ןרָאװ .טשינ ךיז םעש'כ
 2 ק ע .ימ וי | | ?יקסווָאג

 רע ןעוו ןוא ,ןּפיל יד טשיװעגּפָא - םָאהיּפַאּפ- םעדו ןפרָאװעגקעװא טָאה רע

 | | :רעלכאז ןייש זיא ,ןרייר ןעמונעג רעדיוװ שָאה

 ךיא בַאה טשרע .םעד ןגעוו ןָאפ םעומש א לָאמא רימ ןלעוװ רשפא ---

 .ןעמ טָאה סייוו טשינ ָאר ,םָאװּפמָא ?רימ טײג םע סָאװ ןיא .טיײצ ןייק טשינ

 ָאליק א םתסמ ןייז טעוװס  .ןבָארגאב סע ןוא גראווכַארב רימ רַאפ טכאהבעג

 ןבָארגפױא ,ןעעז טשינ לָאז רענייק זא ,סע וטסקָאז טכַאגײב  .מרעדנוה ײװצ

 .ָאלוק א ןֹופ ןשיַארג ןעצ וי ןכעג ריד ?עווקּכ . ןשמיוועיקפיוװ צי ןגָארטרעביא ןיא

 .?ןכָארטהעביא טשינ ןיילא שוטיוועי קומיוו םע לָאז סָאװדואפ ---

94 



 מי ףראד רשפא .ןיוש ןוא רימ טסֿפעפעג וה .דאז ןייד טשינ זיא'ס -- | 

 .:רא ביג'כ .ןָא ךיד סע טײג סָאװ ?ןבָארגראפ זיא/ס ווו ,ןסיוװ טשינ שטיוועיק

 | - ...ךיז טסקערשי ור ןריוס .ָאקיק םענופ לָאצ/כ ,טעבראצרעגערט ,טעב

 | .טשינ ליװ ךיא רָאנ ,טשיינ ךיז קערש דיא ---

 + טעב'ס ןעוװ ,ןגָאזּפָא לָאז סָאװ ,ןעוועג טשינ-רעכלעזא ךָאנ זיא'ס' ,ע --
 - רָאט עמ :ןגָאז רעכעלפיא ריד טעװ ,ןשטנעמ יב גערפ א ָאד וט , יקפוָאנסָאס

 ּ -.טפַאשרנירפ ןיא רעסעב .ןיקסוװָאנסָאס טימ ןביײהנָא טשינ רָאפ עמ !טשיג

 . י=עג ןיֵא'ס ןוא טָאֿפש ! ןָאטעג גנולק א םימש רעקיזַאד רעד ןיא טָאה רע דיוו

 יד טמעלקראפ טָאה ענסנעשטשי א ,פייקחעכיזטסבלעז לופיוזא ריא ןיא ןעװ

 -ךיו ֹוא ,טהיּפשעג ןוא ןייטש ןפיוא ןטרָאד םענעי שסאהעג טָאה רע .םעקאלוק |
 :םָאוװ ,שטנעמי א :סעּפע ףושיכ או --- דנַאטשמיא ששינו רע ןיא ןלעטשנגעק םייא

 יד ןיא רעדיפ ןשגניז עמ ןכלעוו ןגעוו ,טשינ ארומ ןייק םענייק ראפ ָאה|

 ר יה | | -  .תיסיפת
 :אה ,טסעפ טרעפטנעענּפָא רע טָאה -- ןײג טשינ ךיא לעװ טכַאנײב --

 +יב ןריפרעביא ?עװ יא --- .םײקיגנעהּפָאמוא ןייז ןופ ךעלטשער יד קידנעוועש

 - ריפ ריא יז ,םייל רעדָא דחע טומ ןטישחאפ סע לעוװזכ .עקשטַאפ א ףיוא גָאפ

 .עּמולַאכ א ןעיוב וצ ףיוא טשחעּפמָאלק

 .ךיילג לדקעװ .ָא;םעד ןיאו :םא ָאק פימ עשו רעה .ךיוא יוזא ןײװ ןָאק'ס -- =
 םער רעמגיה ןוא ,לקיּפולס=ןביצ א טייטש לגעטש ןפיוא  .טסנוּפײסיש ןרעטניה
 .בָארג ןוא םטכער זַאּפשי םקעז ריא ןופ ּפָא טסעמו ,םינשציא ןאו שימ עגמָאסו א
 .םעניא ךיז עוועטנוהגרעד סָארד ןטימ .טָארד ןבָארג א טימ ןיהַא יג תליחת

 ַא טימ טרָא סָאד ריז ןכייצראפ ,ןפערטנָא טסעװ וה זַא .ןָא עצַאמ ,דמַאז

 עסיורנ ןייק טשינ .ןרער ןופ רעלקיטש טרָאד ןגיל'ס ..טרָאד יוואיו יצ ןייטש

 -שסעװ וד ןעוו ,ךָאנרער .ענרעיילב ןענעז ןרער יד לייוו ,ערעװש רעבָא ,רעלקיטש
 -םענופ יילב ןגעווטעניימנופ ןבָארגנָא רָאנ וטסנָאק ,ןשטיוועיקטיוו ןבעגּפָא .ײז

 ףיפ ,ןײז טשינ טרָאה טעװ רענייק ןעוװ ,רעפיימורפ ןכָאנ ,מיצ;קיטימ .לַאװ
 ןקסיד יד רעטניה .ןעעזרעדי טשינ עוו רענייק --- לאוו םוצ וויר ןפימו רעביחא

 ןֿפיוק ידי ךיז ןלעװ = עקטַאּפָאל א םימ ץארק א; זיולבו ביג ןסקיבנישַאמ יד ןופ

 עצנַאג ,רעטעמ ןבלַאה ַא ףיוא ,ףיפ טשינ ןקעטש יז .רענרעק יװ ,ןַאמ טָאש ַא
 רענייק ,יילב עקידחקפה .יילב יז ןופ ןצלעמשסיוא ךָאנרעד שסֹנָאק .םירמח |

 טלָאװ/כ .ןרער יד ןופ רעדייא רעסעב דָאנ סע זיא רימ ראפ ןוא ,טשינ סע ףרַאד

 רָאפ ךיא ...טונ ?סָאװ ,ונ .ןשָארג ןצפופו וצ) וליפא םיא ראפו ןבענעג יבאי ריד
 'ךיז לעוו' כ .סנייד ךיז ופ וד .רָאנ ,ןכָאװ רָאּפ א ןײז טשינ לעווו כ ,קעּווַא םשרע

 יי בו טשינ םענייקי ומסלָאז לָאמנויק ןוא .ןענעכערעצ) ךיז ריױמו ןלעוװ ,ןרעקמוא

 ףרַאג ןֹופ טשינ טסייוו ֹוד --- סָאװו טשיצ סייווזכ וליפא לָאז עמ ...פא םיש ןייק

 | .ץלא ?לײװרעד זיא סָאד ...טשינ ושסנָאק ןיקסװָאנסָאס ,טשינ

= 
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 ךייז ןבױהעגנַא ןוא קירגצעגעג ןגיוצעצכיוא ,םלעטשענביוא ךיז טָאה רע

 - :ןָאטעג ךָאטש ַא טרָאפ ,ןײגקעװא םֹוצ ,טירט עכעלפע רָאנ רעבָא ,ןזָאלּפָארא

 רעבָא ,ןבעג טשינ קעלַאשרַאמ רעד עוו ,ץיירק א שטנַאלַאבנָא סָאװ ןוא; --

 יד ןא ...ךיא בָאה לַארעמ א ןוא ץיירק א המחלמ רעד ןופ בָאה'כ .ןָאק ךיא

 וי .ןעיליּפשוצו לכעלב אזא ריד ךיא לעוװ ,שידלעה ןײז םסעוװש

 טנעלעגנָא ,"הבות ןײװ יב ןסעזעג זיא .ןיילא ןבילבראפ זיא ענסנעשטשי

 6; - .ריז ראפ טסוקעג ןוא ,ןבָארנ םעגיפו טנאוו רעד ףייא

 -םשרע רעבָא ,עװָאלזָאק ןופ ןעגנַאלקּפָא יד ןברָאטשעגּפָא ןענעז ךעלעמַאּפ

 - +?הב ןעועגסיוא ץלַא טָאה םירא ןוא ןרָאװעג טסַאלכראפ ןענעװ ןרעטש יד ןעוו

 .עלא טָאה שלמער טשרע --- סילײװשײצ ,קיטפַאהדנַאטש רעײז טשינ ,יורגשקייד

 | .ףַאלש רעד ןעוועג רבוג ?לכעלָאטײלסעק עצנאג סָאד ,םעקזייה ,םעקדוב ,רעבירג

 ,ןייק זיא'ס ,ןטכָאדעג ךיז טָאה'ס זַא ,פייקליטש ַאזא טלעטשעגנייא ךיזי טָאה'כ

 ,סָאד | דייסי ,ןײז טשיג לָאמנייק סעװ ןוא טלעוו רעד ףיוא ָאטשינ גנַאלק |

 | .ןרעיוא ידו ןיא םגנילק עס סָאוװ

 ןפיוא ,טָאשש - ןיפו יז ריעדו ןופי טצעזעצ ָאה םייקליטש עקיזָאר ייד

 | םישש עטמפיוזראפ סלַאכרָאק ,ייסָאש"

 :שלפייוועראפ ק קידנעגניז ,הנותח רעד ןופ פרעקעגמוא ךיז טָאה רע

 .ץאאאק רעד ראפ טשינ זיא'ס !טש"ווווו רעד טגוה ןראפ טשינ זיא/סו ---

 !...דיויויומ  סוועצאק ..ַאק םער .,לַאברָאק ,ריייד ראפ טשינ זייא'ס ...שיויוי וה יד

 ריילג ,טנעה יד טימ קידנעיירד ,טָארפ ןקידלטּפָאה ַא טימ ןעגנַאגעג זיא רע = |

 טָאה ,ט וָאלעגּפָארא ךיז 'טָאה ןרָאב רשד ווו ,ָאד רָאנ ,עּפ נול סיקסוװַאפוַאק ףיוא .

 - עווער ַא רע טָאה -- !ןייג טשינ לעוו'כ == .טעוועמנובעצ ןםעצולפ ?צברָאק דיז

 .קי דנביירטקעוא םיא ןצעמע ףיוא טעװעכַאטַאז ריז ן א ןָאטעג

 וע דנירד --- .ןרָאצ םימ  ןפורעג רע טָאה --- ...יירד .. .יירה ---

 טָאה רע ןרָאװ .,,עקשזָארָאד ַא ןיא טפיפדעד דלַאב םי פא ריז טָאה רע ןוא

 | ,לָאט ןיא סעזעג) ןפיוא ןרָאפעגּפָארא זיא ,דרעי רעד הוא טצעזַאב הבחההכ ךיז

 :רעגנעגנוזעצו א ,רעשקיצטנַא ןַא

 | | | | -!ץירָאָאַאּפ וא טרָאפ ,ךיז טרָאּפ ---

 .רָאנ טָאה .טנָאקעג טשינ זיֹוׁשְו ןבייהפיוא ךיז רע טָאהי ,ןרָאפעגּפָארא רָאנ

 2עצ א ,רעלנעוװַאבמו וא ןגיק ןבילבעג זיא ןוא --- !ץירָאָאָאּפ --- :סופ א ןסירראפ

 .רייה רעד וצו זַאנ רענעסייר ראופ א וםימ ,רעטגויפ

 סיפ יד ןופ טעכוונעגמורא ,ןפָאלעגוצ םיא וצ זיא ?שניה .טקעלפעג א

 . ןייק זַא ,קיליורג יױזַא ןָאטעג ףייפ ַא טקנוּפ טָאה לַאברָאק רעבָא ,זָאנ רעד וצ זיב |
 ,ןָאטעג ּפָא גנֹורּפש ַא טָאה לטניה סָאד .ןענָאק טשינ רעסעב טלָאװ ווימָאמָאקַאל

 - ץנַאג ףיוא טפויפעג טָאה לאברוַאק ןוא  ,לכעליב א טימ .קידנעוט ץרעקו לש א
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 ןופ בושח ןיא ,שיצירּפ רָאג;רָאג .ןפעקָאילשזעגנָא ריז טמַָאה רע ןא ,עװָאלזָאק
 ?ןָאט רעטציא ,סעטעבָאל ,םיא ריא טעװ סָאװ זיא ,ןטײז עלַא

 ןפָא ןעוועג ןענעז ןגיוא ענייז היו ,ןעזעג סָאר טָאה עא י
 .לּפעגנ ןייק ןעוועג טשינ טעמכ ןיוש זיא עעווש יג רעד  ןוא קנעשקס ןרעבי |
 ןכַארקעגרעדנַאנופ ךיז , דֿפַאװ ןפקיאיפַאב ןרעטניה טניװ ןטימ קעװַא זיא = רע
 / פםיױה טימ ןגָאלשעגּפָא תליחת זבָאה ןכַאלפרעסאוו עדייב .רעמייב| יד ןשיווצ
  םעו עמ סָאװ ,סָאד ןעזעג ןעמ טָאה ךָאנרעד ןוא ,רעּפוק טימ ךָאנרֶעד ,טייֵק
 יד -- סטכער ףיוא ,עשזולַאק יד -- םקניל ףיוא ;ןגרָאמירפ ןקיטכיק א ןיא =
 יי יי .עקרעיזָא

 רעד ןיא ןעגנונעפע ןופ ,ןרער ןופ ,סנעמייק ןופ ךיז .ןבָאה טרָאד ןֹוא ָאד =
 ,ענעי ןענַאטשעגפיוא ןענעז'ס .דעלעמסַאּפךיױה עטשרע ידו ןגָאלשעגברור דרע
 וצ םעילבוק טימ ןפָאלעגייבראפ ןענעז רעבייוו .סָאװ וצ וטַאהעג ןבָאה עכלעוו
 םוצ ןעגנאנעג קידנצענעג ןענעוו ןליבצנַאמ) .קירוצ ןוא ןיהא ,ענווישזנ רעד
 ,ךיז קידגעיליּפשרַאפ ,דָאנרעד ,שינעפרעדַאב רעגיילק ַא ךָאנ קעשקס יֿבַאשז
 | ,םעקָאילשעגנָא סע די רע טָאה :קילב ןקידהאנק א טיומ ו ןלַאברָאק טצַאשעג
 ..ןפיױצ עֶלַא רַאפ ,טרעּפמאל רעד |

 ?רא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ענעי טעברא רעד ףיוא ןעגנאגע גקעווואז ןענעז ףוסל
 ןעיײז סָאװ ,רעלעגייפ ןוא רעכײװ ,רעדניק ןביִלְבְראַפ ןענעז עװָאלזָאק ןיא .טעבה

 : .ײז ןבעק שָאקאי ןוא טשינ ןדיינש ,טשינ
 רעצַאר ַא ; םגייא . ןגילפ יו .,ןלַאברַאק ףיוא טצעזעגנָא ךיז ןבָאה רעדנוק = |
 טי טידג קידנלעו ,זַאג רעד ןזא עלעדנעּפש יא טימ טלבאהגעג םייא טָאה רעלבירג ַא

 .טפייפעג רעטייװ טָאה לַאברָאק ןוא ,טרָאד טפייפ סע סָאװ ,ןייגרעד ךעל -|
 ענעפָא טימ קידנעלמירד ,טקוקעג) ןעמועלא םעד װ ףיוא טָאה ענסנעשטש

  םולח א ןעזעג ןוא "הבית, ןײז ןופ לעווש רעד ףיוא ןפָאלשעג זיא רע .ןגיוא
 | | .שזילנעגה ןקידנגרָאמירפ םעניא עװָאלזָאק -- ליײוו ,ערָאמז ַא יװ = |

 ריז ןבָאה יײז) יװ ,ןעמוקעג זיא רע - .עטַאט רער ןפָארטעג םיא טָאה יוזא |
 | .י"הבית,, רעײז .ןזיװעגנָא םיא טָאה רענעיי טשירע ,ןיקסװָאלזָאק וצ ,ופ דערעגּפָא
 - .ערעדנא יד ךי וא ןעמוקיצנעמאזוצ ךיִז ןביוהעגנָא רעטעּפש | בָאה .יוזא טקוניּפ
 .טרָא ןפיוא ןעוועג עלא ןיוש ןעגעז גָאטײב
 רעכיג ריז טלָאװ ןייטש א רעבָא ,ןלַאברָאק ןקעוופיוא טוװורּפעג טָאה רע |
 -י .ןיקסוװָאלזָאק וצ ןעגנאנע גקעוווא ןוא טזָאלעגור וצו (םיא יז ןבָאה .ןָאטעג ריר א

 - יז זא ,קירנביילג טשינכָאנ ,רעצעקּפ עלא רעביא ןעננַאגעגמורא םיא םימו ןענעז
 - +ױװק עשישָאטש יר טרָאּפ רעבָא .עטָאלז ןייא ראפ טכַאּפ ןיא תמאב ײװ ןכָאה
 ,ןפייווצ ןבעל רענייא ,ןעיובפיוא ריז {לעוװ יז ןעװ ...עלעגיז א םימ ,סעיצנַאט
 .י"חבית,, רעד | ןיא ןטלַאהרעביא ןעמ ףראה טקמעד !ייב ןיא .סאג א  ןײטששנַא טעוו
 שראפו רעמ ןעמ ןָאק יצ --- רעגעלעג א ,ָאד זיא עלעווייא ןא ,ןיירא ששינ טניר'ס
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 סע ,יימריגיּפמָאקעגסױא , םוג ץלא םָאד טָאה לַאברָאק ?בײהנָא ןפיוא ןעגנַאל

 - =עגנייא .,םינמוזמ יד ןיא קיידנעוט ?באהו א ,ייז ןבָאה ,ראפרעד סעּפע םיא טמוק

 112 וצ טנַאה סהעילסעש ןפיוא טליײצעגמסיו וא  ,תוחוכ עטצעק יד טי ענעפַאש

 עצנאג יד .םוָאלֲעג ' ךיז ןוא .ולַאבחָאק ראפ ןוא ךיז ראפ ,ושָארג 90 םימ סעטָאלז

 | יי ."עזַאלולעצ, רעד וצ עימרַאּפ

 וצ רעקיטליג גכייֿפג א ,רעגעגָאלשרעד א סעּפע ,ןגיוושעג טָאה עטַאט רעד

 ןענעז יצ ,םייה רעד ןיא ךיז טרעה סָאװ ,טגערפעגסיוא טָאה ענסנעשמש א

 - ,ןרעג טשינ וטרעפשנעעג טָאה רענעי ?טריסאפ סעּפע טָאה רשפא ,םנוזעג ײז
 הקספה רעגנַאק א ךָאנ טשרע .ןעשעג טשינ טשינה ָאג זיא'ס ,טנוזעג ןענעז יז זא

 ;םירוסי ןפאשראפ םיא טָאה סָאװ ,תמא םעגעי ןפרָאװעגסיורא ךיז ןופ רע טָאה

 | .טנורג םעד (טפיוקראפ) בָאה'כ ---||

 ?רעגָאװושי םעדו --

 ,סע רע סָאה ! ךעלדנע .רעגָאװש םעד .ּפָאקןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה רע

 יוװצ -- סעטָאלז טרעדנוה סקעז ראפ ,יהּפ:יהש ראפו .מלָאװעג ; .טָאה רע יװ

 - סָאװ ,ט טקיטשעגוצ זיא 'מ סָאװ ,רעלדניווש רעד ,טצונעגסיוא טָאה רֹע .םענרַאמ

 :ָאלז טרעדנוה ייווצ .ןבעגעג טשינ רע טָאה רעמ ...זדלַאה ןפיוא םגיל ףלח רעיד
 ?מוס זא ןוא ,גנורענרעד ףיוא ןעקנָארעוװ ןזָאלרעביא טזומעג ןעמ טָאה סעפ

 רעצנַאג רעד ןפערטַאב שעװ ?פיוו זיא --- םניײז ןעמענוצ טשרע טעװ קַאשמ/

 . ?עקזייה א זגעוװ ןטכַארש ַאד ןעמ ָאק יװ ?קעטנָאיַאמ |

 ;עז ײז ,ןקַאשטמוס ןפורעגסיורא עטַאט .רעד טָאה !עזָאלופעצ, רעד ןיא |
 ןעמונעג קאשטמוס! טָאה ָאד .ןעלסעקכָאק יד רעטניה ,טייז א יא ןעגנאגעגּפוָא ןעג |

 - ןיאמ רָאי ?םיוו ,שסייה סש-רעוװ יו ,ןביירשראפ ןביוהעגנָא וא םינמוזמ:
 - ,ןשטנעמ יד וצ םיא ןופ ןפָאלעג זיא ענסנעשטש .ןריובעג זיא"מו ווו ןוא טל

 .טָאה עלַא .ןרָאי ןֹוא ןעמענ יד םָא םיא טירנעגערבנעמַאצ קירוצ ןוא ןיהַא

 =ענ רע טָאה --- ליײװ ,טלָאװעג טשינ ןענסנעשטש רָאנ ,ןבירשהאפ קאשטמוס

 טָאה רָאנ וצרעד ,ןפוא םושב טשינ ןעמ ןָאק עילימאפ ןייא ןופ ײװצ --- טגָאז

 ..רעקירעירעדנימ א רעכיז זיא ןֹוא עקירטעמ ןייק טשינ רענייא רעד

 :אב ךיז ןבָאה ייז .רעטניינ אי טעלּפמַאק םֹוצ טפעפעגסזוא םורעד .טָאה

 ;רָאק ןטלַאהעגרענו וא טָאהס ןכלעוו ,ןיקסװָאקילװאג  ןעמענ ןלָאז יז ,ןטַאר
 מַאהעג טשינ טָאה יקסווָאקילװאג רעבָא  ."לטעטש ןכעליירפ ,, םענופ --- לַאב

 םיא טעװ רע וא ,ןקאשטמוס ןגָאז לָאז ענסגעשטשי ,ןפעבעג טָאה ,םינמוזמ ןייק -
 -- ןדֿפיג ןעצ ֹוצ גנולַאצסי זא רערעי ןופ ,תונמאנ ףיוא  ,דימו:ףכית  ןלָאצַאב

 זיא ןוא טמיטשעגנייא טָאה רענעי .סעברא רעד וצ ןזָאלוצ רָאנ םיא רע לָאז
 ?על'העג ןפיוא ךיז םיס ײז קידנעמענרואפה רעלא וצ | ןעמוקעגסיורא רעלדונע

 - טא 2 2 וה .-ןיַאלּפ
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 ערעײז ןיא דקאוו ז יא רעדייא ץליהשג רעמ ןעוועג זיא ץַאלּפ ןקיזָאד ןפיוא

 עמ םָאוװ ,סרעשפַאלק עכיוה ןענַאטשעג ןענעיז םטכעה ןוא קניל ףיוא .ןטנַאק

 ןווא ,רעשעמ א א רעצעלקדנוה ןרָאװעג .טגיילעגפיונוצ .ןענעז"ס יוװ ,י"ןעייר , םפור

 - יװ ןעײר עגנַאפ ןיא ,גנע ,רעטפאלק א ןבעל רעטפַאלק א .גנעק יד ייוװצו ךיֹוא

 קאפ ןפימ עמאס ןיא .ןעשוזדנָאקבראפ זָאק עמ זא ,טָאשש עצנאג א -- ןסאג
 יוא ףיוא ןיירא ןרָאפ ץליהעג ןטימ ןגוצ יד .עינילנאב א ןיירא ךיז טדיינש ||

 ןיא ןסלער עלָאמשו רעביא ןפיופ רעלעגעוו יד ןוא  ,לײװ .עמ ווו ,ןעוועדָאלוצ

 .רעצעלקשד ונור ענעבָאשעגמסורא .יד םימ ןמייזו ענעדיישראפ

 רענעי לײװ ,ךייצחא ןַאּפ ןופ רַאשנַאק םוצ שריפעגוצ ײז טָאה קַאשטמוכ + !

 ;נֹוי א ןעמוקעגסיורא זיא ךויצחא ןַאּפ םענופ .רעטלַאװראפ העד ןעװעג ָאד זיא

 :עג עקשוש א ךיִז טָאה ,רעיװא ןרעטניה רעדעפיײלכ א שימ ,רעבײרש רעג

 -  .ןָאמעג ראמ א ײז ֹוצ ןוא המישה וד ןעמונעג ,ןקַאשטמוס טימ ןָאט |
 יי י י- - .ןיזַאנַאמ םוצ טמיק ---
 :םיורא יז טָאה ןאומה עני רעד טָא ןוא ,זעגנאגעגקעווא ןויא .קאשטמוס

 יי יי .סהעסעמצינש סקעװ ןיזַאגַאמ ןופ ןבענעג

 ?קַאב ריא טעוו םישדח יירד רָאנ .ןעיַאטס יז ןזומו םישרוח יירד ףיוא ---

 | 2: - .ךייא האפ ןביילב ןלעוו יד ןוא ,עײנ ןעמ
 ןענעז יצ ,ןליטש ירד ראפו םחעטעמצינש יד ןעמונעגנָא ןבָאה סעּפָאלכ יד |

 רע יו ,לָאטש ןפיוא ןפעכוכעג .לגָאנ ןפיוא ףרַאש ידו טוװרּפעג ?םעוװקַאב יז

 - ןגיובעגנייא ריז ןבָאה ,עכעלרעייפ טעמכ ,רעמינּפ עטסנרע יד ?דיוה םעד טלַאה

 שטנעמ רעד ןכלעװ טימ ,ןרענרעד שצויא יז ףראד סָאװ ,גייצעג םעיײנ ןרעביא

 - . .תכחעמ רעטונ ןוא רעזיב א ףיוא ךיװ שדניבראפ
 .ןעוועילבעה ריא עוו טרָאר ,קליוו ןייק םציא ןעייג ר יימו ----

 סָאר -- קליוו זא ,טסווורעדו ךיז ײז ןבָאהו ,טעבחאו רעד תעכ זיוש ,רעטעּפש

 2ליוװ ייב וממיוקעגּפָא טָאה "*עזַאלועצי, יד ןכלעוו ,זיַאלּפ ם םענוופ ֿלײט רענעי ןיא

 יב {ר ָאוװעג ּטמיוקענּפָא זיא סָאװ ,ץאקּפ א ,עבושאק זיא ןבעלאד .ןיקכנישט

 .ןופ ןפאשעגנייא םיא ךיז טָאה עמ  לייוו : ,יקסיעימו --- .רעייוו ןוא ,ןיקסבושַאק

 ,רַאטקעה ןצכא ץיאלּפ;ץליהעג רעה טָאה ןעמאזוצ ןוא ,גנוטפאווראפ;טָאטש רעד
 .גנַאפמוא ןיא ץליהעג רעטעמצקיבוק ןָאילימ ?טרעֿפ ַא םיא ףיוא טגיל'ס ןוא

 עמאס .םײב ,טעבחא רעַײװ זופ } םמרָא ןפיוא ןעמוקעג יז ןענעז רעלדנע

 | .טיױלּפ םענופ טייוו טשינ ,גערב
 .ןעװעילבעה ריא עוו .קנַאבקבוה) רעדו טָא ףיוא; ---

 :םיורא ןבָאה ךעלקעלפ עמרַאש יירד --- עגנַאה א ןעוועג זיא קנַאבקבוה יד

 - ר .ןדנַאטשּפָא עכיילג ןיא ריא ןופ טצרַאטשעג

 ..רעקיררעביאגנעק רעד ןיא יירה ןֹוא ,טייז ןייא ןיא (קעטש יירד ךיז זלַאז ---

 | . | .םלעטשעג ךיז ןבָאה ײז

6 



1 

 ןפיוא ןּפַאלקפיורא ןֹוא קעלאכָא ןא וצ ןעמענ רָאּפ עכעלטיא לָאז ===
 ;ַאבמואי ןפוה עגנַא ַאד מרע סָאװ אלס דנוה א .וצ ןעמונעג ןבָאמ יז

 | .קעלַאבָא --- סָאװהַא א סוד
 .טּפַאלקעגפיורא

 .ןזיב םיא ןֿפײשּפָא ,עקיפ יד ןעװעילבעהּפָא ןעמ ףראד קעלַאבַא םענופו =

 . לײױװ ,עקיל ןייק טשיינ ןוא ץכעליופ םוש ןייק ןזָאלרעביא טשינ רָאט עמ .ץלָאה ןסייוו

 .רעכעלשיא --- ק קעלַאבָא א ןייא יב ןפעברא יײוװוצ .ריפאַּפ סָאד עילַאק טבַאמ סָאה:

 םייז רעשייווצ רעד ןופ טעוועילבעה ,רעביא ריא םיירד ךדָאנרעד ימפלעה א איוב
 פו פאה םעקינוװָא טרָאס | .ןעװעפטרַאססיוא םצ ,ךדיז רע ים קעווא + ניי ןיא

 ?ןײז ךייא ייב טעװ רעװ .ייווצ עיפראּפ עכעק

 ;ןעגנורּפשעגסױרַא יא יקסוװַאקילװַאג
 י | -  .ןלַאברָאק טימ ,ןָאק ךיא --
 ריא .שוזומ ,םו רא ןקיג גייר יז סָאװ ,ץלָאה סָאה :ּפַאק עשז טלַאה .טוג ---

 רעלַאמרַאנ/ ףיוא , זָאלוקעצ רעטסייוועג ףיוא .םינומ/ יירד ףיוא ןעװעשרָאססיוא

 ,רעצעלק עגיוש יד ןגילּפָא ריא מעוו רעטסייוועג ףיוא .זָאלולעצ:עיצַאטַאר ןוא

 עמנקוהפעגנייא עלַא ןוא ,ץלָאה ע ןטיירי םוָאהו --- רעלַאמרָאנ רעד ףיוא ,עטנוזעג יד

 פעוװ ריא .זָאלולעצ:עיצַאטָאר ףיוא -- טייקפיור ַא טימ ,עקנַארק ,רעצעלק

 לעװ דֿפַאב .ייווש ענעי וצ ןײנרעביא ךָאנרעד ,"ייר , רעקיזַאד רעד ןופ ןבײהנָא |

 יע | .ןרעמונ ערעײז ןביירשרַאפ ךייא ךיא
 .ןבירשרַאפ ,רעיוא ןרעשניה ןופ רעיילב םעד ןעמונעגסיוהַא זמַאה רע

 כָאר ןעוועקישוצ רעיועילבעה סקעז עלַא רַאפ זומ רענייא ןוא ,ונ
 ןָאק עמ ןיחוװ ,ןכײלנסױא . ,סעקנעֶס ןֹוא ץכעליופ ןימ ןדעי ןקאהּפָא זומ .ץלָאה |
 | ?ײקַאה, יד ןײװ טעװ רעוו זיא .ןגירקוצ ששינ רעסעמצינש ןטימ ךיז

 !רעילסעש רעד טשינ כווא ,עשיז רעו -- ענאהפ עקוטסיזמוא ןַא ==

 וצי ָאד דיז ריא טלעמש טונימ 2 קיסיורר טימ רעגיזַא ןביז קיטנַאמ זיא =

 .לל =

 - :גָאװצ ייווצ וצ --- סרעייא זיא סָאד ,ןעװעילכעהּפַא טעװ ריא ?פיוװ .טעברַא רעד
 .רעמעמ ַא ןֹופ קיצ

 דָאנ .טלָא ! עמ ,םייוו זיא טגװָא ןזיב ?זייש ןופ- טשינ ןעמ ןָאק יצ -- =
 .קעטַאשמעּפ יַא ףיוא רעטעמ רָאֹפ 6 :טּפַאכעג גנירַא

 ,פרָא ןפיוא ןימשעיא ט טנָאקעג משיג .טעברַא רעד וצ ןסירעג ךיז ןבָאה ײז

 עוועילבעהס סיױרַא ןעמ ןָאק ןכעלמיא ןופ ןֹוא ,רעמעמ ?יפי וזַא ןַארַאפ ןענעז'ס ווו

 י - .ןשָארג קיצנָאװצ טימ סעטָאלז ייווצ |
 : | .קישנָאמ .טגַארעײפ ןיוא טציא  ,ןײנ 2

 יי | ..גָאמ א רָאג ןפרַאװ ןעמ םעוו רַאװעג ליפיוזַא פַאה'מו .ןיינ זיא ,ןײנ
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 ,טנעה יד ןיא סרעסעמצינש יד םימו עָאלזָאק ןייק טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ײז
 :פָאהַא ךיז ןופ םיונ יד ןיוש יז ןלעװ טציא .רעצרעה יד ןיא גנונעפָאה טימ
 .קידווערָאּפש ןבעפ ןוא ךעקרע ,תורחא ןיא ןטעברא רךָאד ןלעװ ייז !ןעלסערפי

 ,טשינ ןעמ ןָאק טעבהַא רערעווש יב ןגרַאק  םעד ףיוא ,טעז רעד וצ ײז ןזומ ןסע
 .ןעגנערב גָאמײב ןוא עלַא רַאפ ןכָאק ענסנעשטשי לָאז ?ןלָאצרעביא סָאװ וצ רעבָא
 :םיא סעמָאלז טכַא .ןפרַאװוצ עמָאלז א רעכעלטיא םיא טעוװ רַאפרער .ןגָארט וצ
 ןיא טשינ ךיז טהעגלַאװ'ס ,לגניי א רַאפ ןשַאהג רענייש ַא זיא --- ךָאװ עכעל

 ' | | .טסימ
 ,זָא קיטנַאמ ןֹופ ןעמענרַאפ טפרַאדַאב ענסנעשטש ךיז טָאה יירעכעק ןפי

 יד ןיא םיהַא ךיז וצ רעכעלמיא ןעגנַאגעגרעדנַאנו ם רעריוו ךיִז ןענעז י יז * רָאװ
 .רעד טימ טטקילנעגּפָא טָאה/םו זַא ,ןייז עידומ טפרַאדַאכ ןבָאה --- רעפהעדו עטנעָאג =

 | .ןבעל סָאר ןענעדהָאיױא קיליײװמייצ ןוא ,טֶעברַא

: 

 - טזָאלעגרעביא ענסנעשמשי אה ,לַאשטשַאק | ןופ ךיז טרעקעגמוא ,קומגוז
 :נכוז ,טנגעג רעד ןיא טײרדעטמורַא ריז גנַאל | וא "הכית ,, רעד ןיא ןפַאט םעד

 ןכָארבעגּפָא ,שזַאטנעמצ ןרעטניה ןענופעג רע טָאה ךעלדנע .שָארד ןבַארג א קיד -
 ;עג זיא ןוא ,לטנעה א ףיוא קע ןייא ןגיוברַאפ ,םיירג יד רעטעמ ַא ןופ ?קיפש א

 .טקנופסיש םענופ גנוטכיר רעד ןיא ,עלעקעטש סָאד טָא קיד געיירד / ,ןעגּנַא
 | .עלעגוצ םוייוו ַא טימ ןעוצנָארב םננעגַאב טָאה רע
 / ישע טַאמ יד .םשינ ריא טנפַא אפ גיצ יד זַא ,טגָאלקרַאפ ךיז מַאה עניילק ידו

 ןרַאפו רייא טפעלש ענעי רֶשבָא ,בומש רעד םורַא גיצ רעד שימ ןײג ןסייהעג טָאה

 ,ריא וצ טדער עמ זא ןוא .םימעמוא } = לאוו ןיא ןוא םעטסוק יד ןיא ?קירטש
 | : .רעפייוו ךיז םייג ןוא םעקבָאב טי יז םיש

 זיא יו -- טהצשעג עגסנעשטש טָאה -- לטיר ןפימ יז גנַאלרעד  וד --
 -י | !ןעװעטַאכעלַאב לָאז עלדיב ַא זַא ,ןרָאװעג טרעהעג סָאד

 ;רָאװעג דלַאב זיא עלעגיצ סָאד ןוא ,?קירטש סָאד ןעמונעגנָא טָאה רע
 :םנעשטש רעבָא דלַאכיװ ,ע רַאלופעד ַא ףיוא יו ,דיילג ןעננַאגעג זיא'ס' .קידהע נכה

 רעדיוװ ךיז טָאה ,רעלטנעה יד ןיא ןעיצנַארב ?קירטש סָאד ןבעגעגרעביא טָאה ענ
 --- רעלציּפש ענג ריישרַאפ ןוא ,ןעיירעסעדנוק ןוא ןעײרעגנירּפש 6 יד ןביױהעגנַא

 גיצ רעשידיי אזא: ןיא טקעטש סע םיוקשירעלַאנױא; ?םיוו -ןביילג וצ טשינרַאג

 | | | | !ריע גייוא
 !עלעגיצ ,ייז רעקיטמש !ןייא וומשיי ,עלע /צוצ ---- 

 - .טנרעלעג ענסנעשטש ריא טָאה --- עלעגיצ ןייק טשינ עמי מפור יֹװזַא ---

 .עקשַאב ןסייה לכם ןָאק יז ןוא !שַאבײש ןעמ טפיה עלעגיצ ַא



 =עגנייא רעד רעטנוא .גָאמײב ןצנַאג םעד לדלעוו םעניא טכַארברַאפ ןבָאה ײז
 - ?רַאפ ןעוועג םעּפע רעלקריוו זיא לקיּפולס  םענופי םייוו טשיג עגסָאק רעגעמינש

 ' רעד ,טעצאמעגנָא  ,ןכַאטשעננָא ןדָאב םעד טהָאד טָאה ענסנעשטש .ןבָארג --

 .רער ַא --- רָאלק ,ראו רעקידכעלייק ַא סעפע ןופ טשטילגענּפָארַא ריז טָאה טָארד
 :וצ ןפימ  עניילק ידו --- - עג ווישזנ רעד וצ טרעקעגמוא ריז יז ןבָאה ךָאנרעד

 .ךיז ֹוצ רע ןוא ,ךיז ֹוצ עלעג

 / ראפ ןײטש ןפיוא ןמפראבויק טימ ןטַאפ םעה ןעזרעד 6 רע טָאה םנממייוורעדנופ

 משינ ןבָאה ײז זַא ,סעומש םעניא .ןעוװעג ןָאטרַאפ/ יֹזַא ןענעז יז ."הבית, רעד

 | .קינײװעגיא ןכָארקעגנירַא זיא רע יװ ,טקרעמַאב

 רעד טרָאד טָאה סָאװ --- עלעווייא ןפיוא ּפָא ןיא קוק א,טּפַאכעג טָאה רע |
 י .לסיש עלופ ַא טיוהק ןוא עשַאק ןעוועג זיא'ס ?טכָא ָאקעג עטַאמ-

 ןרָאװ ,רָאלכירקסױרַא רעד וצ קי רגקוהוצי דךייז ,עגורעשזו ןסעגעג טָאה רע |

 .םעיצנַארב ןשומ ןסעומש עטַאט רעד ןָאק סָאװ ,עװַאקעשט ןרָאװעג םיא זיא'ס
 /ה | -- .ןטַאט - }

 .רַאפ סָאװ .ןישַאמ. יד ןריוװװעגנַא םָאה רע יוװ ,טֿפײצרעד טָאה דיי רעד

 רעד רַאפ םיינעג ןעמ טָאה טנעה יד טימ ?ןישַאמ א ןָא רעדיײנש ַא א טָאה טרעוו ַא

 ,גיּפש א ןֹוא ןישאמ א ןבָאה רעדיינש ַא זומ טניײה .סַאסו גינעק םענופ םיײצ

 יי - ...פעברַא יד שגעילק םעד ןזײװ וצ ,לגיּפש ןסיוהג ַא
 .טנורט יא סָאװ ,עכעלמענ סָאד זיא סָאה ר וא ,טעקמָאבעגוצ טָאה עטאט רעד -

 ,רַאּפשנָא םוש ןייק טשינ טָאה ,טנוהג םעד ןריוװעגנָא טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד
 .ןיוש ןוא טַאלב רענעקוהש ַא זיא --- קידנעטשַאב ףיֹוא טשינרָאג טשינ טָאה

 עמ .ןיײגחעטגוא טגורג ַא ןָא עוו עטַאט רעד זַא ,ןעמונַאב םָאה עגמנעששש |
 :יּפש ַא ןופ גנעל רעד ןיא שטָאכ ,טגורג םעיינ ַא ןבעג רעכיג סָאװ םיא ףרָאד

 :עג ךעלדנע לָאז רע ;ע !בלע וװ עראיל א עפולאכ א ןוא ,םענעגייא זַא רעכָא ,ץיירפש

 | ."רַאּפשנָא , ןייז ןעניפ -

 רעד ןֹופ ןכָארקענפיורא/ ענסנעשטש זיא ,ןעגנאגעגקעווא זיא טראבויל ןעוװ

 : .ןפַאט םוצ וטצעזעגוצ ךיִז טָאה ,'"הבית,

 ?ןעיוב ןבײהנָא רימ ןלעוװ עשז ןעוו זיא .--

 .:סעציילפו יד ןביוהעג טָאה עטַאט רעד

 : יי ?קָאװ ןופ ---

 |  ךַא עפלַאכ ַא ט טפעטשעגפי וא טָאה יקסווָאלזַאק ! ?סָאװ ןופ טסייהו סָאװ ----=|

 - -- .טּפעלקעגנעמַאזוצ סעּפערעשש ןופ ?ןעזעג ומָאה עטַא רעד .ןשָאהג א

 .טכַאמענ טשינ ױזַא טלָאװ ךיא .ןעזעג בָאה'כ -- |
 מעט | - | ?ױװַאיװ רָאנ -- = }

 - לָאז יי 1 ,רעלפנעוו טימ סעפולס יד טקיגייאראפ טלָאוע'כ 2 :יוזאיוו טא ----= =

 ;יװ עֿפיאגופ ןעוועקניטסיוא טרָאֿפ םלמעד ןעמ | ַאק ,םעקװעילַאצ | פ ןייז וקיפַא
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 רעדיוװ ןוא .טנַאוװ עטַאלג ַא ןכַאמ סעּפערעשש יד ןופ קינײװנסיױאנופ ןוא .,קינ
 | : 2 .רעמורק א זיא ךאד רעדו ...רענײז ךַאד רעד

 רעד טגנַאלַאבנָא סָאװ ןוא .רעילסעמ ןייק ששינ זיא יקסווָאלזָאק ,ַאב --=|
 | .?רעגייטש ןֹופ יצו לגיצ ןופ ןכַאמ רימ ןלעוו ,עקווורומרָאּפ

 יי | | יי .לניצ ןופ סיוכהוד

 רעד ׁשזַא ,טציירעג יזַא ,טמעהַאוװעגרעטנוא. יֹוזַא םיא טָאה ענסנעשטש
 | | .ןייפש םענופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רעטלַא

 םעד וטָא רעטניה ָאד ררע יד ןכיירטש ןביױחעגנָא ,לדיר ַא ןעמונעג ג טָאה רע
 יר רעטעמו ףניפ א זופ רעמיצ ןייא ;ןבױהעגנָא ריז טָאה ץַאלּפ רעײז ווו ,ןיימש
 2ןיּפשי ַא טומ ,םיירב יד רעטעמו קיצנָאוװצ פזייההיפו ַא ,םיירב יד ריפ ןוא - גנעק
 ..לרעלעק.ַא םימ ,רעמעמ ריפ ףיוא רעטעמו ריפ ךיק ַא ןוא ,קע םייב לרעמעק
 | : ...עכירטסו עשוג ַא ןייז לָאז'ס -- רעכיוהו ַא דַאד רעד

 יד קידנענַאּפשחעבירַא ,םענײז ?ביטש ןקיזָאד ןרעביא ןעגנַאנעג זיא רע
 = ךיק ןיא ןעגנַא;עג רע זיא רעמוצ ןופ --- ןשיװרַאפ וצ טשינ ײז ידכ ,ןכירטש
 2וצ ןיא ,סעּפָאלכ וד ,רימו .ןיוא ,רעלדנימ יד ןפָאלש ןלעװ ,טגָאזעג רע םָאהי ,ָאד

 .ןרָאװעג רע !בעליירפ זיא רע ,טלקנופעצ םיא ךיװ ןבָאה ןגייא יד .רעמ

 ןיינסייחא פעװ רעטצנעפ ןייא זַא ,תלעששסעווא ױזַא סע ןלעוו רימ ןוא ---

 . ."עזָאלו לעצ רעד ערעדנַא סָאד ןוא ,ערעיזָא רעד וצ

 יי | י ?ןַא ןנהָאמ ןֹופפ ,סע טסייה |--- 
 . גיוװ -- דרערד ףיֹוא ליה ןקיזָאד םענופ ןלַאּפעגּפָארַא .יוװ זיא רעטלַא רעד

 / ןײק זַא ןכירטש יד זיולב ךיז רַאפ טַאהעג טָאה רע ,רענעקַארשעגהעביִא זַא רעד
 | יט .גנוקעד םוׁשי

 טרעדנוה יירד .רי ןבָאה מנהג ?עטַאמ רעה ךיז טקערש קָאװ רעבָא --

 ?ענּפַאוװ ףיִזא ,ץליהעג ףיֹוא ןעיוטסי טעוו'ס .רימ בָא .םעטָאלו
 י  .ןעיישס ףרַאד'פ --- = |

 ןײלַא רימ ןלעוו םייל .ענּפַאװ ןוא ?ַאירעמַאמיוב ןב ןפיוק דלַאב עשיז רימָא א ---

 טסָאק'ס .ןגָארטנָא רעלעש ןופ סעּפערעשט ןוא ןבײלקנָא ?גיצ לסיב ַא ,ןבָארגנ
 ןוא ךַאד ןפיוא ןלעפסיוא טעוו'סו ןעוו ופיפַא .ןעיוב ןָאק עמ --- טשינרַאג משיג

 רעכעקטיא ןופ .ןענידראפ עטאמ רעד רָאה טעוװ --- ןטרַאד סָאװטכעּפע דַאנ ףיוא
 ןא ױװ ןעוערָאה לעװ ךיא ןוא  .ןגילּפָא טפלעה א ןעמ ןָאק גנולָאצסיױא

 ' ןטאמ ץלא דיא לעװ --- יוואיוו ןוא סָאװ ןגָאז עטַאש רעד רָאנ רימ לָאז ,לזייא
 דג ןרעמענמוונוע ןרעדנַא ןמימו םנייא ,ןגיוװעגּפָא ץלַא םָאד 1 טָאה עמפַאט רעד |
 ַאק שמ זַא ,רעלגערפּפַאמוא ןעמוקעגסיוא זיא גנודניבפיונוצו ָא;רעד ןופ ןֹוא
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 24 כו רעטניוו ןראפ רַאג | זעיכ ןָאק ,ןַאמ םענ א הףרַאש ךיז לַאז עמו ביוא ,תמאכ

 .עּפולַאכ א ןָשעמש -



 סיורַא ּפָאק ןופ טושּפ זיא'ס ,קידנטיידַאבמו וא ןרָאװעג ץלַא זיא ןָא טנייה ןופ

 .טסעמסיוא ,?ַאירעטַאמיוב ןופ ןזײרּפ יד זיולב ןטלַאהעג טרַאד דיז ןבָאה'פי --

 מאה רע ?ןטסעבמוצ יו ןֹוא ןטפקיליבמוצ יו ןכָאמ וצ ױזַא יו ,םינפוא .,ןעגנוט

 :ענ ןוא ,שיטַאכעלַאב ,טקנערַאב עּפולַאכ ןײז טלעטשעגפיוא ןעקנַאדע וג יד ןיא

 ןבָאה ײז ןעוװ ןרָאװ ,קידנביילגרַאפ עדוב סיקסווָאלָאק ףיוא ןקוק ןייא ןיא ןפלַאה

 מַאטש ןיא ווויץעגרע רעדיוװ טָאה עוועג טשינ זיא לַאברָאק) ןפָאלש גיילעג ךיז
 :ןפורעגּפָא ןוז םוצ םעצולּפ ךיז רע טָאה ,(ןָאפעגניהא ריז

 ?ןעזעג וטסָאה סיקסוװָאלזָאק ריס יד ןוא --
 | ?ןעד 'יא ּסָאװ .ןעזעג ---

 .ןפנוא ןופ ךיז יז םלַאפעצ ,ןָאפ עּפָאקי ןייא .טנוּפש ןייא ףיֹוא ---

 ?ןבַאמ עטַאט רעד; טעוו יוװ ןוא ---

 !סעגנָאיליפ טימ --- ןייז וצ ףרַאד'ס יװ ןכַאמ ?כיא ---
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 גנונעפעי רעד  ךרוד גיוא .סאלב א טימ טקוקעגניירא טָאה גָאמ רעד רָאנ יוװ |

 :סײרַא ןעגעז ײז .ןענסנ עשוטש טקעוועגפיוא עטַאס רעד ןיוש טָאה ,ןײרַא בורג ןוא

 - ענמוא ריז טָאה רעכלעוו ןלַאברָאק ןקידנפָאלש םעד קידנזָאלרעביא ,,ןכָארקעג |
 - ' .טכַאנ רעכלַאה ךָאנ טָאטש ןופ םמרעק }

 ץיקש ןקיטבעג םעד טרילָארטנַאק םָאמלָאצ א טימ טָאה רעילסעט רעד

 ײז .סענ יֿפק קַאה רעד טימ טעסעטעגנָא ןֹוא טרעפעבעגסיוא ,דרע רעד ףייא

 ?טימ , גיצ סטרַאבויל יד ןדנובעגפיוא רע טָאה ,לקירטש ןייק טַאהעג טשיג ןבַאה

 | .עיניל:ןבורג יד ןגיוצעגברוד רונש סעקשַאב

 ףיֹוא בורג יח ןבָארגסױא וטסעוװ -- טנכײצעגנָא רע טָאה -- ָאד ןוא --
 | .ןבײהנָא וטסעוו ןופרעד .ענּפַאװ

 ;רַא רעד ו ףיוא קעווַא ןעגעז ןלַאבהַאק טו עטַאט רעד ןעוװ ,קיטשירפ ןכָאנ |

 רַאפ טעברַאעג רע מַאה דעלדנע .ןְבָארג םוצו ןעמונעג עגסנעשטשי ךיז טָאה ,טעב |

 .?ָאטס ןֹוא רעזייה עדמערפ ?יפיוזא ,ערעהנא ראפ עינאווערָאה ןרָאו ליפיוזא .ךיז

 רעד ןופו רעקיטש ןסירעג !וזַא טלָאװ רע . ..םנגייא ,ךיז רַאפ רעטציא ןֹוא ,סעלָאר

 רע ...דיירפ עשירפ סנטַאמ םעד --- לגהעב ַא ַא ןפרָאװעגנָא ,טכאנרַאפ זיב דרע

 ןפָאלעג זיא ןיא םכילפ רעײנ ןײז עוו טנָאמחעד װ םייצ רעד וצ רעבָא ךיז טָאה

 2 . .ןפיוקוצנייא זײרַא טָאטש ןיא

 = ביא ןיא לָאז לפעל רעד זַא ,םוז ; עומכידעג א ןכָאקּפָא טלָאװעג טָאה רע

 םוז יד ןזָאלעגרעביא רע טָאה ,?דיר םוצ ןגיוצעג םיא טָאה'ס' רעבָא .ןביילבניישש

 ןכָארקעגנײרַא רעדיוװ זיא ןוא--- זָאפ ךָאק ַא ?ײװרעד דיז יז לָאז -- רעיימ םייב

 ,טקוקעגסיורא םורא טייצ לקיטש א ןיא ריא ןופ טָאה רע ןעוו ןוא ,בורג רעד ןיא

 | .טנערבעגוצ טַאהעג קַאצנעּפ רעד ןיוש ךיז טָאה

 / טָאה ,םיא רעביא טעשטומעגנָא טשינ רעטעּפש ךיז טָאה ענסנעששש לםיוו

 ,רעפעפ טימ טשינ ץכענערבוצ סָאד ןגָאלשרַאפ וצ ןבענעגנויא טשינ םיא ךיז ||

 :עג טָאה לבָאנק רעד ,ליומ ןיא טרעייפעג טָאה רעפעפ רעד .לבָאנק םימ טשינ |
 .סענילַאמס טימ טריּפשעג ץלַא ךיז טָאה ּפוז יר ןוא ,זָאנ זיא ןכָאטש

 פא
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 - גָאללעצ, רעד וצ ןגָארטעגקעװַא ענסנעשטש יז טָאה ץרַאה רעווש ַא טיפ
 .:ענּפָארַא טשרע ןענעז רעטעברַא יד .הקספה:קיטימ דעד וצ ןזיװַאב טָאה רע .ייע
 :עילבעה יד סָאוװ ,פרעדנוורַאפ טָאה ןענסנעשטש רעבָא .שעברַא רעד ןופ ןעגנַאג
 . .ץַאלּפ קע ןקיבלעז םוצ ,םיא ךָאנ ךיז ןזָאפ םעישראּפ עהעדנא ןופ רעוו

 ץלַא ןענעז'ס ןוא ןשטנעמ רַאּפש ןיוש טלמַאזעגפיונוצ טרָאד ךיז ןֿבָאהס = |
 - טָאה "עישרַאּפ רעשיּפָאלכ , רעד ןופ קנַאבלבוה יד זַא ױזַא ,עשירפ ןעמוקעגוצ
 עטערוטסעגנָא ןוא עקידנגייווש ןופ דָאר רעשגנערדעגנעמַאזוצ ַא ןיא ןענופעג ךיז
 ײז ראפ טָאה'ס .טעבראעג רעמייוו ןנעוומסעדנופ ןבָאה סעּפָאלכ יד רעכָא .תודע

 - טימ ,םיא רעביא ענעגיובעג .קעלַאבָא ם םעד ץיױחַא טריטסיזקע טשינ רַאז ןייק

 - :עמצינש יד טימ טטבאמעג שימטיר יז ןבָאה ,סי ורָאפ טלעטשעגסיורא סופ ןייא

 ,עשוורמס} יד ,טייקמינעג ןייק טַאהעג טשינכָאנ ןבָאה ײז .עסָאק ַא טימו יו ,סרעס

 ,ןעלדיזסיוא ײז טעװ ךויצרַא סָאװ רַאפ ,עבָארג ֹוצ ןגיולפעג ןענעז םענ-

 רעײז : רעבָא .?כש טימי טשינ --- חוכ שימ טעברַא יד ןעמונעג כב ןבָאה

 !ןגָאלשרעד ריז ןלעװ ײז :ןעזעג טָאה'מ זַא ,םייקנסיברַאפ אֹזַא ןעוועג זיא טעברַא

 :רַא'ס יו ,עקינַאמניא ,עקידנַאנַאכרוד ,עגנַאל ,עמכייל ןײיז ןלעוװ ןעגנונעװַאב יד

 יד ןייז טשינ ס סעפָאלכ יי יד ןלעוװ המישר:סגנולָאצסיױא רעד ףיוא .ןישַאמ ַא עב |
 | | .טשינ סיוועגפיו ןעפצעל |

 ןעלסיש יד טלײטעגרעדנַאנופ ,רעמע סָאד .טלעמשענקעוװַא טָאה ענסנעשטש

 רעד ףיוא :טצעזעג ריז ןבָאה .טעברַא יד ןסירעגרעביא יז ןבָאה טלמעד טשרע --

 ןסעגעג ןבָאה .ןענַאטשעג זיא רעצעמע וװ --- םעקלַאבָא יר ףיוא ,קנַאב:?בֹוה

 .משינ לםיש יר ןענסנעשטש טָאה רענייקי .?םעל יד ןיא ןגיוא יד טימו ,קידנגײװש

 רעד ןוא רעגנוה ןבילוצ יז ןבָאה יצ .ןטלַאהענריפ טשינ וליפַא ,ןפרַאװעגקיריצ

 רעד-ןָא סע מױג ןעמעװ ,רשפא ןוא ?ץכענערבוצ סָאד טריּפשעג טשינ טייקדיפ
 דיז טיירג עמ ןעװ ,ןעמַאזוצ םעצולּפ דיז .ןעמוק רעוועילבעה ליפיוזַא ןעוו ,םעט

 | | | : | .ײז ןגעק ,תועמשמ =
2 

 ריא סָאװ ,ןופרעד גנונעכער ַא ּפָא ריז שיִג ריא יצ ,טשינ סייוו דיא -

 | | למומ
 ,טנָאקרעד דלַאב סע טָאה ענסנעשוטש = קישורַאמ טגַאזעג טמָאה סָאד

 יד זמיימ םיירד ןעגסיוא זענַאמשעג ומארוקוא זאא רע ֿלײװ ,םיא קידנעעז םשיטכַאצ

 .םעציולּפ

 יד ץוח עא מי ז יז ןיא ּפעק יד טיורהעגסווא ןבָאה רעיוועילכעה עא

 עמַאס יד זיב טעמכ| ,פוָאלעגָּארַא רעקירעדיג ךָאנ יז ןבָאה יז .?סעּפַאלכ

 | | | ...ןֵא טשינ סע טייג זדנוא ,דערי .:ןעלסיש

 -  .טָאה'מ סָאװ ,לָאה יר-רָאלק טשינ טמענַאב ריא .טשינ-זַא ,סיוא טמוק רימ ---
 .:ןגָאז טשיג םע דכָאנרעד טלָאז ריא ,ןרעלספיוא ץלַא ליוו ךיא עה ךייא
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 מאל

 ייקסוועשָאמ רַאפ  ,סָאװ טָא זיא ...טסוװעג טשינ ןצנַאגגיא רָאד ןבָאה רימ זַא !

 יד זַא ,יַאנת ןטימ , ןױלשרָא ָאװ א טַאהעג ץַאלּפ םעד ףיוא .רעוועילבעה יד ןבָאה
 ערעדנַאּפ .שידוח א רעטעמ 187 ןופ רעקינייוו ןעװעילבעהּפָא טשינ רָאש עיטרַאּפ

 - ןבעלמיא רַאפ רעבָא .שדוח ַא רעפעמ 187 ןייז רעמייװ לָאז, ;ןדלָאמעג טָאה

 יד "?ףיורעד ןיײא טייג רעװ .עטָאלז ןבלַאה ַא ןוא יײװצ ךיא לָאצ רעכעה רעמעמ
 .עמ א ,טאהעג ארומ ןכָאה .ףיורעה ןעגנאגעג ןרעג טשוינ ןענעז רעוועילבעה
 :ַאב עקיזָאד יד ןעמונעגנָא עישרַאּפ סעשטיװָאכַאװ טָאה ףוסק .רעטנוא יז טריפ

 טָאה טלמעד .רעטעמ שרעדנוה יירד טעבראעגסיוא שדוח ןקירָאפ ןוא ןעגגוגניל ו

 מָאה --- "?עטָאלז ןבלַאה ַא ןיא ײװצ וצע .טעברַא:דרָאקַא טרינַאּפָארּפ ערעדנַא

 ."ןשָארג קיצנָאװצו סעטָאז ייווצ וצ לָאצ ךיא ,ןײנע .ןָאטעג גערפ ַא שמיוװָאכַאװ

 ,ריבָארפסױא זיופב טלָאװעג טָאה ערעדנַאּפ ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה עלַא זַא ,רָאלק

 -?נָא טש ג טעברַאײדרָאקַא יד ןכָאה יז ןוא .,ןטעברַאסיױא ןָאק עיטרַאּפ יד לפיוו

 קנזוו א ערעדנַאּפ טָאה ,ןעמונעגנָא טשינ ןכָאה יז ווא ,עשֶז סָאװ זזא ,ונ .ןעמונעג
 :עֶנ ךייא ןֹוא ?עלעקנָאל , ןפיוא ןפָאלעג זיא קַאשטמיס ,ןקַאשטמוס  ֹוצ ןָאטעג = |

 . רעטסקיטכערטרעדינ רעד וצ ?טעברַא ןַא רַאפ סָאװ וצ .טעברַא רעד וצ טקעמש
 ,?וצ טלָאז ריא ,רעטעמ םענופ ןשָארג קיסיירד וצ ןסײרּפָא זדנוא טלָאז ריא ---

 . זיא .ןיוש ריא שסייװ .ןינע רעד סיוא טעז יזַא !רעטעברַא םעד .ןקירד ןפלעה
 | ?ןעלדנַאה ריא טעװ יװ ,ףיוהעד ןײג ריא טעװ יצ ,ךייא יא גערפ
 | משינ ןעלסיש יד רעביא ןופ עו יד רעבַא ,ןסעגעג טשיג .ןיוש ןבָאה יז = |

 - -- .טְשינ ןײלַא ןסיײװ ײז -- 1 מעג יירשעג ַא טָאה רעצעמע .ןביוהעגפיוא

 ,.ךיז ןעֶמעׁשי .רָאג יו ײז זַא ,ןגירשעגקירוצ םָאה רערעדנַא ןַא |

 וי :י ?השוב ןטסייה סָאװ ,עבלעזַא ןעייטשר זַאפ יצ ---

 !ןריפסיוהַא רעלעגעוו יד הי ווא !רעיוופ טייז רענעי ןופ ײז ןפרַאװכױהַא ---|

 2גירַא} גנוטכַארַאפ ןֹופ ,רעלטרעווכעטש טימ טעקשרָאּפעג טָאה םלֹוע רעד

 יי .סײה טכַאמעג ריז טָאה'סו .ןרָאצ ןיא ןלַאפעג
 - .ֿפםיש יד טלעטשענקעווַא טָאה לַאברָאק =

 - ?ןעלדנַאה ,רָאנ ךייא רָאנ ,רימ ןפרַאד יװ ןֹוא ---

 משיג ןבָאה רימו ,קַאשיטמוס עינַאּפ :ןפָא .ןקַאשפמוס ןגָאװ טפרַאד ריא ---

 ענעגייא יד ףיוא רעביא זדנוא זָאל .ענעגייא יד ןגָאלש טשינ ןענָאק) רימ .טסווװעג
 , - ."ןבָאה עלַא סָאװ ,ןע גוגנירַאב

 'ו ?ןגָאזּפָא טעוװ רע ביוא ןוא ---|
 | י .טעברַא רעד ןו ופ  ןײגּפַארַא ןעמ ףרַאד זיא ---
 זיבי טפױקרַאפסױא ! :דָאד- ךיז ןבָאה יז .ןרָאװעג ךיילב ןענעז סעּפָאלכ יד

 .?רַא א עשז יוזא יװ זיא , ןבעגּפ ָא טשינ טלעג סָאר טמעװ טַאשטמוס .םעדָאפ ַא

 | - -!טיופ רעד -- ?ןשָארג א ןָא ןוא טע
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 ,ליומ םוצ טנַאה יד ןביוהעגפיוא םָאה .טלעטשענפיוא ךיז טָאהעטַאמ רעד

 סָאװ ,ןעזעג םַאה ענסנעשטש .רעגניפ יד קידנסיײב יצ ּפילכעג ַא קידנקיטשרעד -

 מעברא ןייק ,ןלאפראפ םונורג רעה ,ןקאפראפ ןויוא עקזייה וד ;רָאפ םייג םיא ןיא

 | | .קענוטַאר םושי ןייק ןיוש ָאטשינ ,ָאטשינ
 = טשינ םענייק בָאה'ב -- רעטיצו ַא קידנּפַאכ ,טנָאזעג רע טָאה --- ןשמנעמו ---

 -ןיוא ,טעווע דיבעג ןבעל עצנַאג סָאד- ,געוו םעדו| ןטָארטעגּפָא ןכעלטיא .טעד ווירקעג

 | : ...ןיימ טםשינ ןיוש ךיא וָאק םמצווא

 עטרעגנוהעגסיוא סָאה ךיז רַאפ קיד זנבָאה ,ןרָאװעג ליטש ןענעז רעטעבחַא יד

 ,קעלַאבָא םעד ןופ קַאה יר ןסירעגקױהַא טָאה רע ןוא .ףרָאד ערעשצניפ ןוא |
 | .ןקישורַאמ וצ ןעגנַאגעגוצ

 קַאה י וי קידנקערטשסיוא ,ןפעבעג רע טָאהו -- ןשוטנעמי ,ךימ וטעגרהרעד --- :

 . ןוא עדווירק רעיא טשינ גנאלראפ ךיא !מענרההעד ,ןליוו רעיא םיוק טוט ---

 | | .טשינ ןָאק ךיא רָאנ ,דיז רַאפ דגַאש ןייק טשינ
 םער בולוצ טשינ -- טרעפטנעעגּפָא קיש ןרַאמ טָאה -- ךיז טקיאוװַאב -- = |

 | יי א - + .ןעמוקעג רעהַא רימ ןענעז
 ײז רעביא קידנריפרעביא ,ןָאפעג גערפ א עטַאש רעד טָאה --- ?ןיינ --

 / ײנּפָארַא טשינ ץַאלּפ םענופ לעװ ךיא רעבָא --- .קילב ןטשימעצ ַא

 .קנעס א ןיא ןָאטעג קַאה א םָאה ,קעלַאבָא ןײז וצ ןעגנורּפשעגוצ זוא רע '|
 / וא ,טצעזעג ןֹוא קעלַאבָא םעיײנ א טּפַאכעג ,ןפרָאװעגקעװא ,טיירדעגרעביא

 :עגּפָא ,ענעגנַאהעגּפָארא יד ףיוא .ןטייז עא ןיא טצירּפשעג ןבָאה ךעלדנעּפש

 עג ןֹוא טקַאהעג טָאה ןוא ,ןרעדפ שעּפַאקעג ןבָאה סעצנָאװ עמעוועקאיפכי

 :רב א !ןײנּפָארא טשינ לע'כ --- :קידגרזחרעביא רדככ ,ענעטַאבראפ סָאד טקאה -

 | יי ..ןנמײרב א ,ןעמענ ךימ ריא םעוװ ןגמ
 ןבָאה יז .רעוועילבעה יד םיא ךָאנ ןֹוא ,לַאברָאק ןָאטעג םיה א ךיז טָאה = |

 .?עסירעגרעביא רעד וצ ,רעטרע יד ףיוא ,קנַאבלבוח רעד וצ ןָאטעג ףרָאװ א יז
 משיג .ןעמענקעװַא ששינ ריא ןופ ךַאז ןייק ןיוש יז טעװ טשרע .טעברַא רענ
 ;עילבעה יז ןלעֹוװ --- תוחוכ יד ןקעלק'ס ןמז 2לב ,טבעל עמ ןמז:לכ !ןסײרקשװַא

 !ןעװעילבעה עטיווצ יד טעװ ,ןקַאהּפָא טנַאה ַא יז ןעמ לָאז .ןעוו
 | עג יירשעג א קישורַאמ טָאה --- !קיאוה ןײז לָאז עס ,טעב ךיא ,םירבוח ---

 - .ץיראפ םעה ןבעגרעביא ןינע םעד ןזומ רימ --- .רעטעברא יד וצ ןַאמ

 ?ןיירַאפ רעסָאוו ---

 ;רא םענופ ןסעלעשניא יד טציש רעכפעוו ,ןייראפ ןייא זיולב ןָאֵק ךיא --
 | .עקסגורַאפ ףיוא !ןייראפ:ןסאקק םעיד --- רעטעב

 םעד !ןיראפ ןימ .רומ בָאה ךיא ..םיא טימ ןטלאה ךיז רע ?ָאװ ---
 | / . | .ענַאילשַאמ ףיוא ' !ןכעלטסירק
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 :לעװ --- ןענייראפ עקיזַאד יר ןגעו ןהישוקסיד ֹוצ ןזיװַאב טשינ ןכָאה ײז
 ;יס יד טעשמירעצ רעלדנע ריז טָאה'ס לייוװ --- רעגרע רעכלעוו ,רעסעב זיא רעכ
 ;לבוה ערעײז  וצ ןפָאלעצ י ריז ןענעז ײז .טקידגעעג זיא קיפימ רעד זא ,ענער
 | קרא .קנעב

 ףיוא ּפָא יז גָארט -- .ןָאפעג גָאז א לאמר טָאה -- וז יד םענראפ ---
 = יי / / .   -עיבַאשז |

 שש ' ?סָאװ וצ --
 +ענֹוצ ביל ןבָאה יז ,ןסעפיוא רע !שעֿפרעייפ יד | ןלָאז . רַאװרעיפ רעד וצ ---;

 ,ןיוש  ײג .ץכענערבוצ ןָא  ,סרעמושּפ םעּפע א רָאק זדנוא ראפו ןוא .סטנערב
 הי יב .ןטַאּפאלק ערעקופכיװ ןכָאה רימ ...יײג

 ןיא ,ןעמוקַאבניירא םיוק ךיז .עיטרַאּפ רעצנאג רעד ראפ טדערעג טָאה רע
 יי : : /  .ןיוש טעװעקדנַארַאּפ

 ;שַאב ראפ ,ספרַאבויל יד וצ ּפוז טשער יד ןגָארטעגנירא אה עצסנעשטש
 י .טְלָאװעג טשינ טָאה גיצ יד ךיוא רעבָא ,ןעק

 // :עברַאפ םוצ -- קַאינשוּפַאק ַא ןכָאק ןעמונעג רע טָאה' הצע סענייפ פול ||
 / +ענֹוצ ,"הבית, רעד ןיא טּפאכעגניירא לָאמ עכ עֿפטע ךיז טָאה / עגייפ .ןרעס

 -םיא זיוֿפב ענייא יז טגָאז וצרעד ןוא ,עשסנרע יד ןופ טשינ יֹורְּפ א --- טצריוו
 יי : | ..."ענסנעשטש עינַאּפ,

 ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,טכױלעג עקַאט  עיטרַאּפ יד טָאה קַא!גשוּפַאק םער
 :עג ןיא רע ןעוו ,ןקעלאדוא לַאברָאק טָאה טסיזמוא .החועס עכעליירפ ןייק טשינ
 .ןעמונעג טָאה קַאשטמוס לפיוו ,טגָאזעגסױא ,ןגערפסיוא יז וצ ןפיוֿפ וצ ןעמוק

 | .טלעג רעז דנוא בילוצ ןסרוד ךיז ןלעֹוו סעסעבָאל יד --
 יי | .ןפורעגּפָא טשינ ךיז טָאה רענייק -

 ָאמשינ זיא'ס לײװ ,דיא גָאז ,ףיוא טרעה .ףיוא טרעה ,סעטַאט ,ריא ןוא --
 - טימ טרערעג בָאה'ב .רייא טימ זיא לַאבהָאק . ןעמענ וצ ןצרַאה םוצ ריז סָאװ ןופ
 / ענעי בוא ןליפַא .קיאור ןטעברַא ןעגָאק רימ ?ןעֶזעֶג טָאה ריא ,ןקַאשטמוס

 ,טםירק רעד טעוו ,ןפחאזווצסיוהא זהנוא ןבָאה קשח ןלעוו ןייראפ:ןכאקק םענופ
 .טיינ ריא .ןקאשטמוס םימ טרָאד ךיז םנכעה עמ .ןקעטשנייא ךיז ןייראפ רעכעפ
 .רימ ידכ --- שהצעעג רע טָאה יחא -- ןביירשראפ ךיז ךָאנ טנייה ןיהא רָאנ
 .רימ ןוא סע טסייה קַאשטמוסו ,ןגעלַאק ןייז ןלָאז

 יי  ?ןשטנעמ יד רעבָא רָאד ןעדווירק רימ --
 ;ראפ פעק יד ןדנוא ןוא ,ןכלָאשטשָאק ןיא ,לרעטָאפ ,דיז טייג זיא --

 י = יי | // .טשינ שיירד
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 . ןביולקסיוא טזומעג ןבָאה יז .לאווסיוא ןשונ ןייק .טַאהעג טשיצ ןבָאה יז

 ,טעברא רעד וצ ןעמונעג ךיז .טעכרא רעקדָאּפ ןֹוא םוקמוא םענעגייא ןשיווש
 - ,ןרָאװעג ףייטש יז ןענעז רעגניפ יד .ןעקנוזראפ) ןצנאגניא ריוא. ןיא יז ןענעז

 .רעמ וצ ,רעסעמצינש םוצ ןליטשי ראפ ןיולב ןיוש ןגיוט --- טלּפַאגעצ ,םעּפערעצ
 .טָאה ןוא ,עװשעדָאּפ יו ,ןרָאװעג בָארג זיא עינָאלד רעד ןופ טיוה יד .טשינרָאג

 'ופ ןצכערק ײז ןגעלפ שטכַאנײב / .ןָאפעג ייװ רעיז טָאה סָאד .טצַאלּפעג רדסס

 ןעגנַאנעג ןוא ןעגנַאגעג ,"ייר, ַא דָאנ "ייד , א ןעמונעגנייא ןכָאה ייז רעכַא

 ,*קַאה ייד --- עיטרַאּפ עטפיּפשעגפיונוצ ַא יוװ ,ץַאלּפײץליהעג םענופ ףיש רעד ןיא

 !ןבענעגרעטנוא ןטיײװצ םעד טָאה רענויא .סעקינוװַאטרָאס יד ןוא רעוועיקבעה יד

 ןייק שינ --- גנוגעוושב רעבקעז רעד ט סי .דימות ,עבעז יד דימת ,טעברא יד !

 | .מָאבָאר רעמײרדעגנָא ןא ,טַאמָאפױא ןא םעפע רָאנ ,ּפָאלכ
 'ב ןסקָאװעג זיא/ס ןֹוא ,יײז רעטניה ןסקָאוװעג ןענעז סענעשזורטס רעלגרעב יד |

 וצנָאצ סע ייװצ וצ סרעמעמ עטעוװעילבעהענּפָא םוכס רעד

 :ןפורעגנָא יז טָאה ןייראפ:ןסאפק| רעה

 טרָא ןייק ָאטשינ .ןטסולַאמיּפַאק יד זדנוא ןקידד יז קנאדא .םיתרשמ ---

 - .ןעיירו ערעזדנוא .ןיא ! עכלעזא ראפ

 :טצישעג טשקמולכ ןוא טמעראברעד ךיז טָאה ןייראפ רעכעלטסירק רעד

 + טסעהטש רעכ כלעוו ,ןבפעזא ןפראווסיורא ןעמ ןָאק יוװ .םינויבא עשיפרָאד ---

 ןענעגרהרעד םיא לָאז עמ ,קַאה יד רעטנוה תמחמ םי

 .ןריצודער יז טעו עקי געטערעיו יד זא ,טפעשארטסעג טָאהו עיצקעריד יד

 ירא, ןפיוא עיטראּפ עו א ףינוצ ןיוש טמענ ופסעװמשעג ןעמ טָאה ,קֵאשי וממוס
 | : . עֿפעקנָאֿפ:עַאלסטעב

 .פַארמעגנײ ךיז דע דנע ןוא טייקינייא:רעטעברא יד ןכָארבעג ריז טָאה'ס

 / ףיוא ,דהָאקא ףיוא ןעגנַאנעגרעביא זיא רעשייווצ רעד ךָאנ עיטראּפ ןייא
 הי .ןבעגעגחעטנואו ךיז טָאה ץַאלּפ:ץליהעג רעד -- ןֿפירַאט עײנ

 ןגָארטעגנעמַאזוצ ןוא ןבָארגעג ,טכָאקעג טיצ רעד רַאפ טָאה ענסנעשטש
 יי י ריב .סעּפערעשפ

 קַאטרַאט םעניפ שכארבעג ,ענּפַאװ טימ בורג יד טליפעגנָא טָאה עטַאמ רעד
 ;ערב:דנַאר ,סעֿפולס:לקניוו ;לַאירעטַאמיוב ןרופ ײװצ .עינקענעצ עלַאיב רעשניח

 רעד ףיוא עקיד ולטרעפפניפ | וא ,טגעװ יד ףיֹוא סעקוועילַאצ | וא לַאפּפַא:ץלָאה ,רעמ

 | מעלעקס| םענרעצקיה םעד טלעטשעגפיוא רע ּטָאה ,טנַארעײפ ןכָאנ .עגָאלדַאּפ

 -  .םעּפערעשט יד םימ ןנילַאב וצ סע רעשעּפש ירכ ,זיוה םענופ

 ךיז ּשַאה .ןסנאוַאפ וצ קאז א טימ ןפיופ ךיילג גַאט' ןטימ טנעלט עגסנעשטש - -
 ןופ = .רעלעפ ןופ סעמהָאפו יד ןשיװצ קידנרעטשינ ,זורג) ןרעביא טיירדעגמיורא
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 ןכלעזא ף יוא לָאז עמ .עקייוו ןֹוא .עֶקיבעֿפײק .שימעג:ענפאוו ! רעדָא :טּפיג א סעּפע
 :שטנעמ א ראפ סע קידנע זמעוננָא ,וקערשרעביא דיז ן ןומו ןָאק ,ןטערטנַא טבַאגײב ||

 י | ִּ .ןברַאש ןכעל |
 ןמימ- .קאז םעד ןליפנָא ןמראוופעווא רע 8 כעלפ סעּפערעשט ענ עכָאר בעצ יד

 םנעלפ רעלקעז ייווצ .ןייג ֹוצ לָאמַאכָאנ- דלַאב ידכ ,ןרעקמוא ךיז ןיִא עצנאג יד

 | .קיומימ |! ןכַאנ ייווצ ןוא קיטשירפ ןראפ גָאט ןדעי ןעגנערב) רעי

 ומימו ןײג רע טנעלפ ,ןעגנַאגעגקעװא יא עיטרַאּפ יד ןעוװ ,קוטשירפ ןכָאג
 - .סחוק זייא רעגייזא ןעצ זיב ןכַאמ וצ ןזײװַאב ןוא רעבירגמייל יד וצ עקשטַאט יא

 ..ןרעה םיקסווָאנפָאס ןיא טנַאמהעד לָאמנײא ךיז רע אה ,םייל יד קידנריפ

 . =ירַא יז טָאה .גָאװ ָאליק 90ןופ סעדעי ,דעלקיטשי ריפ ןֿבָארגעגפױרַא טָאה רע

 יײווצ = ק ןיא .םייל רעד רעטנוא ,לָאמ ייװצ ןיא ןשסיוועיקטיוו וצ טרופעגרעב -

 טסנידראפ אזא ןוֿפ טרעהעג ץעמע ןיוש טָאה !םעטָאלז קיצנָאװצ --- העש =

 :םיש .םוצ ןּפַאכסיודא ןבױהעגנָא ריז רע טָאה ,ןופרעיר טטמעראוועגרעשנוא :

 רעטניה לאוו רע ד ,רעֿפקריװ .?עזָאלופעצ, רעד ןופ דיז ןרעקמוא ןכָאנ קנופ =

 - טָאה רע .ןָאמ םימ לצירטשי א יװ ,ן?יוק מימ טּפָאטשעגנָא ןעוועג זיא ןקסיד יד

 .רעלדנע זיב ,לָאמ טירד ןוא טײװצ א ,לָאמ ןייא ןיירא קאז ןיא ןביפקעגנעמאזוצ

 ?רעקַאל ַא ןוא ןלַאפ עגנײרַא רע זיא לָאמנײא .ןבָארג ןייז ןרָאװעג טקרעמַאב זיא =

 - ןצלָאמשעגסױוא טָאה רע .ןזָאלעג ורוצ רע טָאה .מיײרדעגסיױרַא ךיז םיוק זוא ==

 ;מיװ ֹוצ ןגָארטעגקעװא רעדיו ןוא ,ָאליק 15 א ,ןעמוקאב שָאה רע סָאװ ,סָא

 ?עיקטיװ לײװ ,טפַאשטנַאקַאב רעיײז ןסירעגרעכיא ךיז טָאה היורעד .ןששי וועי ּק

 - "הבית, ןייז ןיא ..לדיימ ןייז קידנפרַאװקעװַא ,ןרָאװעג םלענ ןכיגניא זיא שטיוו

 - .רַאּפ רעײז ןופ ,יקסֿפַאכימו ןבילקעגניירא םֹורא טייצ רעסיוועג א ןיא ךיז טָאה

 ןיירא ףרָאד ןיא ןעגנאגעג תבש ז רעיי טשינ ןיושו ןוא ?דיימ ןטימ ?סניווועג ,עימ

 | | 8 | .בייוו םוצ !

 :עג טָאה .ןעגייפ פימ ןיג ענסנעשטשי טנעפפו ןפיוקוצנ ייא קרַאמ ןפיוא

 -  ןוא ןבָאק וצ םָא ,מהצעעג דימת .ךיוא טָאה ,ןטסעב םוצ יװ ןפיוקנייא טנָאק
 .סענעשזורטס טימ טנידעגּפָא ריא טָאה רע . ױזַאיוה

 ןֹופי ן רעקמוא ריז טנעלפ עיטרַאּפ יד .סענעשזורטס  ףיוא טכָאקעג טָאה רעו

 .ייווצ רעדָא קאז א ןּפעלש 'וצ דימת קי דנעגנעהכ ,טעברא רעד

 | 0 :ײז ןגעװ ןָאטעג םעומש .א לַאכ טָאה עגייפ -
 .ױױזַא ריז עװעדרָאמ .ךיא ; .טוג טנערב םָאד יװ ןעצמגעשיש עינַאּפ ןײא =

 טיש .טסָארכ ןטימ ןוא םעקשיש יד טימ
 :נערב ןרימ .ןעקמיש ןקישוצ ףראד עמ .ןעװעדרָאמ טשינ דו ףראד עמ --

 ..טנַאקעג טשינ ענסנעשטשי טָאה רעדוהכ ןוא רעטסעווש ערעטלע םעיצנָארב =

 וליפא ןוא ,ןיירא טָאטש ןיא ןעקמיש טימ ןײנקעװא .ךעלנייװעג - געל עווע
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 -?גֹופ םיא ןופ ןפלאהעג ךיז ײז ןבָאה ,!הבית,, רעד ןיא ןביפבעג ןענעז יז ןעוװ

 קעמיש סָאװהאפ ,טסוװעג טשינ ענסנעשטש טָאה עקַאט ראפרעד .סנטיײװרעד
 ,סעגעשזורטס רָאג םיא טימ ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו טשרע .ןעווע טימ דימת טייג

 פנכײצ םָאװ ,לקירטשי ןרעביא ןיירא וויר ןיא טרעקעגרעביא ךיז טָאה רענעי ןוא
 .טקעדעגפיוא סע ךיז טָאה ,געװ םעײנ םעד א

 | | ?טש ינ מסעז ?רעד ונילב א .טסיב ,זיא םָאװ --

 .דאווש רעבָא ,עכ -- .מרעפשנעעג קעמוש טָאה --- רעדגילב וא טעמכ --
 | | : | - .רעסאו רענטומ דוד יו

 .וועשילעיוו ןיא ,קירוצ רָאי רָאּפ א טימ ,ןגיוא יד ףיוא טקנערקעג םָאה רע

 / ןענעז ײז ןעו ןֹוא .ףרָאד א ןיא ךעלנייװעג יו ,ןעוועג טשינ זיא רָאשקָאד ןייק
 ;סיוא תמא טָאה רָאטקָאד רעד .טעּפש ןעוועג ןיוש זיא ,לטעטש ןיא ןרָאּפעג ףוק

 -י .ןסקוװנעמַאזיצ ןגיוא יד ןיא טכאמעט ריז ןבָאה'ס רעבָא ,גנודניצטנַא יד  טכויהעג

 .זיא םָאד סָאװ ,ןַאטעג גערפ יא טָאה ענכנעשטש :

 רעד ֹוצ טלָאװ עמ ןעוו זא ,טגָאזעג טָאה רָאטקָאד רעד .טשינ םייוו'כ ---
 .טעװעטַארעג ןעוועג ןגיוא עגיימ ןטלָאװ ,ןיפָארטַא ןזָאלנײרַא רימ ןעוועג םייצי
 יי יב .ןּפָארמ ןייא ןעוועג גונעג טלָאװ'ס

 ;עג ןיילא טָאה .ךיז טימו ןעמונענפימ  טשינ רעמ םיא טָאה ענסנעשטש |
 .סַאּפַאז ןייז טימ ריא טימ טֿפײטעג ךיז רעדָא ןעגייפ רַאּפ םענעשזורטס יד טכַאהב
  לַאמַא ןַא ,רעמרעוװו סקעמיש ןורכז ןיא .ןבילבעגנקעשש ןענעז םעומש ןקיזַאד זופ

 | | .ןשטנעמ א ןעװעפַאר ןּפַארט ןייא ןַאק
 ;עֹכ משינ טייצ ןייק רע טָאה טפַאשטנָאקַאב ערעטנענ א ןדניבוצנָא ףיוא

 :נָארב טימו וליפא טָאה .טכַאנ זיִכ ןענינַאב ןופ גנוגעוואב ןיא ןעוועג זיא ..טַאה
 ןכָאק ןתעב סנטסכעה  ,ןָאט ֹוצ םעומש א טַאהעג טשינ טייצ ןייק טנייה ןעיצ
 ןיוש ןענעז טנעװ יד .ןעיוב םוצ טקוקעגוצ ךיז טָאה יז ןעוו רעדָא ,קיטימ  םעד
 ,רָאװ א דָאנ .סעװקָארק יד ביז וחא טשרע ןבָאהו ײז ,טפעטשעגפיוא ןעוועג-|

 ןגיל םוצ -- פעבהא רעקידנרעטאמפזוא עמאס ר רעה וצ ןעמענ ריז טעול עמו א |
 ..םעּפערעשט י

 ןב :עג עג בָאה'כ - = - טכַארטענ ענסנעשטש טָאה -- טגַאה עגנירג ַא בָאה' כב
 ןיא ןעמונעגוצ ריילג ןפַאט םעד ןעמ טָאה --- ןײרַא םעהפ ןיא ןידנָאלב ןלעה םעד

 יד ןוא..עּפולַאכ וד טסקַאװ --- ץַאלּפ א ןבילקעגסיוא בָאה'כ .?עזַאלופעצ ,, רעד

 ּור טציא .עקנָארב - -- עקשינוירב ןוא ,עקשַאב ןעמָאג ! םיי2 ןבילברַאפ  זוא גיצ

 | -י ."ןרעטלע יד וֿפיפַא יֹוזַא ןיוש יז

 רעלטנגייא א טָאד רעמָא ,שימיװָאֿפי שט טנדהָאעגניא ךיז סָאה ײז ןבעל

 .+עג ןבָאה עיטרַאּפ רעײז ןופ ערערנַא יד .עקזייה ןייק טשינ ,עקדוכ ַא ןעװעג



 ןוא טנרָאזעגמוא טבעלעג טָאה לַאטרָאק ןייא זיטב ,לַאירעטַאמיוב ףיוא טרָאּפש

 | .טרָאפ ןיא ןֹוא ,ןליּפש טרעהעגפיוא ,ןעקנירפ וצ טהעהעגפיוא טָאה .הנושמ

 :םיוא ךיז טָאה .המשונ רעד ייב ןשָארג ַא ןָא רעגייטש | טלַא ןפיוא ןעגנַאגענמורַא = |

 םעּפע ךָאד טעברַא רע , ידערק טַאהעג טָאה .סעטַאר ףיֹוא ןדיי יב םדייקקעג |
 -- ןשַאמַאק ,שוװלעּפַאק א ,רעטינרַאג םעיינ ַא טפיוקעג ."עזָאלולעצ , רעד ןיא

 ;םיוא רעדעי ייב עישרַאּפ יד טָאה רַאנ וצהעד ;רָאּפש טסָאקעג טָאה ץלא סָאד :

 םורעד רע טָאה .טנרַאבעגסיױוא םיא טָאה יז סָאװ ,סָאד טנכערעגּפָארַא; גנולַאצ

 + טָאה טרַאבויל .טרטּפעצ ץענרע רע טָאה סָאד דיוא רָאנ ,קינײװ טַאהעג טלעג

 - םלענ) ןענַאק םנארעײפ ןכָאנ תבש לָאז רע ,ןזי ; יד טסערּפעג רָאװ עדעי םיא

 י ּפ רעשנַאנעלע רעד ,ַאברַאק -- ײסַאש רעװעשרַאװ ןפיוא ןרעוו |

 2ר/ י :ףיורעד רע ןוא ,לבש ןייז וצ ןדער טנעלפ רעילפעפ רעד

 ןופ טשינ ןוא שולַעּפַאק ןפימ ןפעטשפיוא עּפולאכ ןיימ) ?כיא ,לרועמוָאפו --- =

 יי !עטרעיומעג ַא .ךייא יב יו סעּפערעשט |

 :עגרעביא טָאה רע .ודּפָא זָא טעברַא ןיא קעװַא ןענסנעשטשי ןענעז געט יד
 .ןיא הקספה:קיפימ יד .קימימ ןופ העש ?טרעפ םעד ןיא זיולב םעטָא םעד טּפַאכ

 ,ייווצ בלַאה זיב ףלעווצ ןופ ,העשי ןבלַאהרע דנָא טרעיוהעג טָאה *עזָאלולעצ , רעד

 . ןסירעג ריז ,העש לטרעפ ַא ןיא .ןסע סָאד טמארענּפָא ןבָאה "טעּפָאלכ, יד רעבָא

 רָאנ סעּפע רָאה זיא סָאד -- טײצ העש יד דָאשי ַא זיא'ס ליע ,טעברַא רעד וצ |

 םוצ ןשַארג קיצרעפ סעמָאלז ריפ זיא םָאה | -- רעפעמ ייווצ ןוא ,רעפעמ יײוװצ

 :סיוא ,טיהענּפָא ענסנעשטש דיז טָאה ,,ןםעגעג ןבָאה יז .ןמושלב רָאנ .ןלייטעצ

 - , .ןסעײג יד קידנרעה

 :ןפורעגסיוא ײז ןבָאה , ןזיװַאב םיוק .ךיז מָאה רע ,לָאמנײא |

 | !פרָאעגמיױהַא ?מסיייװ ,ןקעלַאה וא טימ זיא'ס סָאֹוװ ןוא - ==

 | ?ןפרָאװעגסױרַא סָאװהַאפ --
 רעה ןיא טשינ ֿפיפַא טצויא רָאש רע !רָאי עצרַאװשי ידלַא ֹוצ !ץלַא רַאפ ---

 יי | | | | .ןייגניירא רעיוט טיײז

 יטַאהו --- ? גנוָאצסיױא רעד תעב טצונשעג וטַאה ערעדטַאּפ יוװ ,טסקנעדעג ---

 יזַא ,טנָאזעג בַאה'כ !טצינשעג ריז רע טָאה עלעקעטש .ַא .-- .טנָאמרעד לַאברָאק:

 | ...ריא םעז ,ונ ?ןצינשסיורַא סעקישטַאירדָאּפ יד טעװ רע

 | גנלָאצס א רעד וצ ךיז קידנקוק וצ ,ערעז דנַאּפ זַא ,ןזיװעגסײרַא יז טָאה סו |

  רד ןֹופ גנ :ומענרעטנוא רעד ןיא סעקדנַאשזַאּפ יד ןיא ןעלפייווצ ןביױהעגנָא טָאה

 אפ א ַא ,ןבעגענסיוא טָאה רענעי ,ןענַאװיא טקירדעגוצ טָאה .ןטעברַא:ץַאלּפ
 ממענ לָאמֿלײט זַא ,טַאלב טלעטשענפיונוצ ןרעוו| ומישר יד זַא ,רָאװריװ א

 יצ ,טנערפעג ,ןקעלַארוא ןפוררַאפ טָאה ערעדנַאּפ ...ןױלנכָאװ ַא רענעבהָאטשעג ַא

 קעלַאדוא טָאה -- טיהַאב טָאנ, .רעלקערש טרֹוביש יקציוועיל זַא ,תמא זיא םָאד
8 
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 רעטשרע רעד ,שטנעמ רעקיאור .ַא - ,עלעּפָארפ ןיק טשינ וליפַא --- טונקיילעג

 קעלַאדוא .ןעעז טלַאװעג םיא טָאה ערעדנַאּפ רעבָא ."ןעלסעק יד .וסיגוור םיימ
 ןעמוקעג דָאנרעה .,ןפַאלעגקעװַא זיא --- "!טנעמָאמ ןייא יא , --- :טגָאזעג טָאה

 :רע :ךיז טָאה רע -- ןענופעג טשינ ןיקציוװעיל ןַאק רע זַא ,טגָאזעג ןוא ןפיול וצ-

 ןיוש טגיפ יקציוועיל זַא ,ןעזרעד ןוא ןכוז ןביױהעגנָא טָאה'מי .ןַאטעג ןיהַא ץעג

 .?ֹוא ןפרָאװעגכױרַא ףכית טָאה ערעהנַאּפ !שזַאטנעמצ ירַאטס ףיוא רָאי א דוב

 :ידַא ,טנידעגוצ -"שינאװיא ױזַא םיא דיז טָאה רעכלעוו ,ןענַאװיא ןוא ,ןקעלַאד

 ןיא תומישר יד ןלעטשנעמַאזוצ ןַאװיא ףרַאד ןָא שגייח ןופ .ךיז וצ ןגָארטעגרעבי

 יב וי .עסַאק:עיצקעריד רעד ןופ ןלָאצסיױא ןוא ָאהויב רעד
 -- ןָא םױא סע טייג סָאװ ."עזָאלולעצ ,, רעד ןיא טשינ טייטש קעקַאדוא ---

 !ןביילב עוו ןויזב רעד ...ןויזבכ רעד רעכָא .טכַאמעג ןיוש רע טָאה קעטנָאיַאמ ַא

 סָאװ ;גנונעדרָארַאפ עקיצנייא יד ןעוועג זיא סָאה .מיירפעג ךיז ןבָאה עלַא

 ;קעריד םעיינ םענופ ןעגנונעחהָארַאפ יד .קיטכערעג רַאפ ןרָאװעג טנעקרענָא זיא

 רענעּפָא רעדָא ,רעליטש ַא םימ ,רעליורטוצמוא ןעמונעגפיוא ןעמ טָאה רָאט

  +ענ ךיז טָאה רע ?ײװ ,גנונעקרענָא ןפורעגסױהַא טָאה עהעדנַאּפ .םייקש ירעגנעק
 רע סָאװ וצ ?ײװ ,סַאה םימ גנונעקרענָא -- ןעזעג ץלַא ןֹוא טעברַא א רעד } ףיוא נעק

 .רעטעברַא םעד ןגעק ! ןעמו וקעגסױרַא סע זיא ןרירוצ טשינ ךיז לאו |

 +רַאפ ןייז ןיֹוׁש לָאז המישר יד .עיצקודער רעײנ א ןגעװו טסעומשעג טַָאה'מ

 | | | : .!רעטעברַא טרעדנוה :קיט

 ןעמוקעגרַאפ ןענעז'ס .גנונערפיוא יד ןסקַאװעג ןיא טפאשנאמ רעד ןשיװצ

 ;רעדמוא קידנעטשלופ זַא ױזַא ,עטיורטרַאפ רַאפ זיוֿגב רעבָא ,ןעגנולמַאזרַאפ

 רעד ןופ ענעריס יד שעווערעצ רי ז םָאה ,ירפרעדגיא רעגײזַא ןעצ ?ײװ ,טרַאװ

 עא שב | . ."עזָאלולעצ,
 ;ענסיױרַא זיא ,ןכָאק םוצ ןעמונעג טלמעד ריז טָאה רעכלעוו ,ענסנעשטש

 ביר רעד ןוא טקוקעג ןבָאה עװַא?זָאק ןופ םייל יד ."הבית,, רעד ןופ .ןעגנורפש

 | ?ןעניזַאגַאמ יד ןיא ענוװעּפ :טנערב ווי :"עזַאלופעצ ,, רעד ןופ גנוט

 | .קורבַאּפ רעד וצ רעווק רעד ןיא ןפיוק טזָאלעג ךיז םָאה ענסנעשטשי

 ןיוש ןענעז רעיוט ןרַאפפ .ײצילַאּפ יד טפייפעגנעמַאזוצ ךיז טָאה טָאמש ןיא
 ,רעיופ טיײװ רענעי זופ ןוא ,טסיליװיצ .רעקיד ןייא ןוא עשרידנומ יײוװצ ןענַאמשעג

 ןמימ טכוזעג טָאה ענפנעשוטשו .רעטעבהא יד ןפו ָאלעגנעמאזוצ דיז ןענעז ,ףיוה ןפיוװא |
 סקניל ןוא סטכער .ןעוועג טשינ .עיטרַאּפ רעיײז ןופ ןצעמע רעדָא ןטַאפ םעד קיפב

 .ענעגייא יד טקוקעגסיוא ,רעז דעה י יד ןגיוצענסיוא ױזַא ךיוא ןעמ טָאה םיא ןופ
 ,עטפלע |ו א עשנעצ יד ,עיטרַאּפ עטניינ יד רעוועילבעה יד ןופ ?ןעמוקעג זיא רעוו

 ;םיֹוא יד .ופ ,ןטַאטשהאװ עשינאכעמ יד ןופ ,ןיקסװָאנראס ןופ רענױפנַאפ יד

 לו -- ךיוא שילווּפ ףיוא טסווה ןַאוװוא *
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 ה -- ןעמוקעג ןענעז עלַא טשינ --- ...רעװעדַאל
 | ײהֹנָא ןיוש ןָאק ןעמ יצי ,רָאלק טשינ זיא'סו .עלַא

 , ענײמעגלַא יד קודנעעז ,טכַאהטעג רע טָאה --- ןעמוקרָאפ סעּפע ףרַאדס6

 ' 0 /- - *?סָאװ רעמָא --- טייקטציירעגפיוא
 ---:ןָאטעג יירשעג א מאה רעצעמע .הלהמ ַא ןרָאװעג זיא רָאטנַאק רעד רַאפ

 ןיא ,טעשזהיהעצ ךיז טָאה דרעפ ַא .ןָאטעג טלעש ַא טָאה ץעמע --- !ןייטש

 ,םױז רענעי ןיא עג זָאל ַא ריז ןבָאה עלַא ןוא ,ןרָאװעג ליטש זיא ךָאנרעד
 ;עג טָאה .קישורַאמ ןע גַאטשעג זיא עמרָאפטַאלּפ רענעטלַאהרַאֿפ ַא ףיוא

 י - רעה ?יוװ רע זַא ,ןכיצ .ַא ןבעג

 ;ימעכ רער ןופ רעטעברא יד ןֹופ ןייראפ ןלענָאיסעמָארּפ םענופ ןעמָאנ ןיא ==
 2ָאלולעצ , רעד ןופו טפַאש נַאמ { רעד | ןופ גנולמַאזרַאפ יד ךיאו ןפע עירטסודניא רעש

 .ראפ רעה ןופ ןינע םעד ןגעוו ןרָאװעג ןפורעגנעמאזוצ זיא 2 גנומאזהאפ יד .""עז

 : = ,רעציורַאפ ַא ןלייוסיוא םעב ךיא .עיצקו דער רעטנדהַא

 , ?כוימש ַא טכיײל רע טָאה ,גָארטּפױא םנצעמע טיול ,רעמרעוו עקיזָאד יד רָאנ |
 | | | :םישפ ,ןייֿלַא ךיז ןופ טהָאװ א ןבענענוצ ,קידנעומפי

 דנֹוא ןֹופ רעצעמע ןעוו ,רעקיטא?ג ןײג טעוווס ,דייא- טעב'כ | ,לייוװ ---| =

 .ןעמעמָאּפָא טעוו טכאמ יד ךיוא ןוא ,גנונעדהָא יד ןשיהוצ עוו -

 ,רעיוש יז רענעי ןופ עטרידנומ יד ףיוא קוק ַא טּפַאכעג ןבָאה עקינייא
 | ?יאור א ,ֿביי מש םקישוראמ ןגָאלשעגּפָא רעמינּפ ףיוא ךיז טָאה טרָאר ןוא ָאד

 ..:ןעײטשרַאפי רימ ,קעשטַאמ ,טוג --- רעטַאװערפיכ ןֹוא רעק

 ?רשציזהָאּפ א ראפ ריא טהינָאּפָארּפ עשיז ןעמעװ ---

 רענע* ןוא ,ןַאפעטס יקסנישָאלװ רַאפ ןעוועג ןענעז .ןעמיטש לייטנטסניימ

 טי - .טרָא סקישורַאמ ןעמונרַאֿפ טָאה |

 -- ?עןַאלולעצ,, רעד ןופ טפַאשנַאמ רעד ןֹופ גנולמַאזרַאפ יוד ןפע ךיא ---

  ,ןלעװ טלָאװ רע יוװ ,רעיראב רעד רעבירא ךיז קי רנגייבנייא , ,טגָאזעג רע טָאה

 -- טײג םע סָאװ ןגעוו --- ..ןטלָאהרעט נוא --- ןקששינייפק םעד --- םיא לָאז עמ

 ?ןינע ןקיוָאד ןוא טרָאװ ַא טעכ רעוו .עלַא רימו 4 ,ןסייװ

 - טשינ -- טסעומשעג ןעמ
: 

 פאה
 יז

 4 .ןבו

 , | .יקסוועיפי !סַאוװ  ,טעבו די ---

 .ןרעה ךייא ןלָאז עֶלַא ,רימו וצ רעהַא עשז טמוק ---

 - ויא רע -- עמרַאפסַאלּפ רעה ףיוא ןעגנודּפשענפױרַא זיא י יקסװעיליסַאוװ

 | - .רעכיוה א רעײז שטָאכ ,ר רעכיל ןוא רעקנילפ ַא ןעוועג
 | !םידבח --- | :

 .טָאה רע .ןרעהרעד טשינ טעװ רעצעמע זַא ,ארֹומ ןיק ןעוועג טשינ זיא'ס
 טפײטשרַאפ זיא רעיוט םיײז רענעי ןופ ײצו ָאּפ יר -- שטייב ַא טימ יוװ טקַאנקעג
 . | | - .ןרָאװעג
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 .!טײג סע סָאװ ןגעוװ ,ןסײװ רימ :טגָאזעג יקסנישַאלװ רבח טָאה קיטכיר --- |
 בשומ ןייק טשינ זיא קירבאפ יד זא ,ןרעפטנעראפ טשינ עיצקעריד יד ךיז לָאז

 ..ןטלַאה טשינ םינקז ןייק רעגנעל ןַאק יז זַא ,םינקז

 ?יולב המישיר "רעד היא ןַארַאפ ןענעז ,טגָאזעג רע טָאה ,םינקז עכלעזַא

 | קיסיירד רךָאנ .ןײטשטנַא ריא טגיז ןופ "עזָאלופעצ רעד ןיא ןטעברַא ײז .ףלע

 ,םעבדא ערעשכײל זיא'ס עכלעוַא רעדָא גָאזּפָא רעשיטייל א יז טמוק רָאי
 זץנַאק'ס ןוא רָאלק זיא סָאד ?טשינ ייז טמוק'ס רעדָא --- תוחוכ ערעײז .םיול

 רעטיײוװ ןוא טנעקרענָא ךיוא סע טָאה ענסנעשטש .ןעגנונימו ייווצ ןייק ןיײז טשינ

 ןיא סָאד -- המישר רעד ןֹופ בײהנָא ןיא ןענעז םינקז יד סָאװ סָאד :טרעהעג
 יד ליװ ,סױרַא ךיז שזייוו / ,ייז טימ-.ןעמאזוצ .ןזוד ודנעלבראפ וצ ןגיוא יד זיולב

 ךיז ןזָאל עכלעוו ,ןדירפוצ טשינ יז ןלעטש עכלעוו ,ענעי ןערַאװסױהַא עיצקעריד

 .םזולַאמימַאק ןפיוא ןרָאפעגפױהַא יקסוװעיליסַאװ זיא ָאד ןוא .טשינ

 :חַאפ ףיוא --- .ֹוזַא ןוא יוזַא ךיז םווודּפ ,םירבה ,םולַאמוַאק רעד --- |

 - רצפ ,קורב םעד --- םענייא דאפ !ןעלמוטעצ שרַאד ,ןשטעווקוצ ָאד .םינפוא ענעדייש

 טַאה'מ .קעלאדוא אזא שסַאכ ,?שמל ,ןעמענ רימָאל ,םטקשירק - -- ערעדנַא יד

 ,ןפראוווצסיורא ןעמוקעג םיא זיא'ס ."עזָאלולעצ} רעד ןופ ןפרָאװעגסיורא םיא

 זיולב טשינ ןעמונענ טָאה רע לײװ ?רעטציא טשחע סָאװראפ רעכָא .קיטכיר

 יא ?ײרַא ןיא ץירפ רעד !שיטש ןשיצירּפ םענופ טפַאכעג ךיוא רָאנ ,םעקשירק
 ןופ רעלעשָארג קינײװ טסָאה !ן ָא װ 7 ָא ש א 8 :ןָאטעג עּפָאק א ןוא ןרָאצ
 !ןצעזנײרַא רעהַא םיתמ ךָאנ רימ טסעװ --- דעלּפעק עקידעבעֿפ

 ךעליירפ ץַאלּפ ןצנַאג םעד טָאה ---ןכעגעגנייא ןיקסוועיפיסאוו ךיז טָאה סָאד

 | | | .טכאמעג

 פָאה םיא .קישיינ ןעוועג .טוג ןעוועג קעלַאדוא זיא טלמעד זיב רעכָא ---

 ,עטַאלז ַא עיצקעריד רעד ןבעגעג טָאה רע רעבָא ,לּפעק א ןופ ןשָארג ַא ןבעגעג ןעמ
 םֹוצ ,סָאװרַאט .רעקיקיב טסָאקעג .טייצ רעדעי וצ ךָאד טָאה רעטענרַא:זָאזעס ןײז

 ,םעטָאפו ריפ ןופ ןױל:נַאמפ א טַאטשרַאװ:רעמיר םעניא יקסרָאװַאי טָאה ,?יּפשייב

 ?םיוי רעבָא .רעטעברַא רעליבַאטס ןיק םשינ ןיא רע ?ײװ ?סקעז ןופ טשיִנ ןוא

 ןוא .רָאי עטירד סָאד ןיוש ?טַאטשראושרעמיר םעניא יקסרָאװַאי טעברא םטייצ
 ןיפ גנימעגרעשנוא רעד ןופ רעדָא ,ןקעלַאדוא ןופ ,רעטעברַא ;ןַאזעס ַא ץלַא ןיא

 זָאק ,המישה רעד היוא ןיקסרָאװַאי טשינ טָאה יעזָאלופעצ יד .ןטעבראיץַאלּפ

 !יװ טנידחאפ ןיקסרָאװאי ףיוא גָאט א סעטָאלז יײװצ רעבָא ,טשינ ןצנאגנוא םיא

 - געג םעד ןגעװ ןבָאה עלַא .גנוקעלּפטנַא םוש ןײק ןעוועג טשינ זיא סָאד |
 םעד ךָאנ טָאה רענייק רעבָא .טרעהעג םעּפע טָאה ענסנעששש ךיוא ,טסעומש

 .טראּפשראפ םעטָא םעד שזא טָאה'ס -- - ןזיוועמ טשיג רָאלק יוזא ןיונע ןלעקנוש
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  ןעש טָאה -.על8 יו טבעלעג) ,רעפעבר וַא עכעלטע ןעוועג ריח ןענעז םע =

 טלעג טיט  !רעמענרעטנוא --- ןָא יז טקוק .י"רעמענרעטנוא, רַאפ ןעמונעג ײז

 בילוצ .ןגעלָאק יד רעביא רעשהעה ראפ ,סעיטסעב ראפ טכאמעג יז ןעמ טָאה

 רעד וא ,ןטכַאדסױא ךיז .לָאז זדנוא ידכ !םיאנוש ןרעוװ יז ןלָאז רימו ידכ ?סָאװ

 ,סיוא טצונ רע ?יײװ ,קַאשטמוס רעוא קעלאדוא אזא ךעלמענ זיא אנוש:טּפיוה

 ףיוא גנולָאצסױא יד טריטָאנראפ רע לייוװ ,קורב ןפיוא םיורא טפראוו רע לײװ
 !יק ןיא'ס ןוא עלעדוּפ סָאד רע טרילרַאֿפ ךָאנרעד ,ןסָאריּפַאּפ ןֹופ עלעדוּפ ַא

 .קיפיינ זיא םָאה רעכַא ,גנאפ וו רשפא דערו ךיא !םירמח .ָאטשינ גנולַאצסײװא

 טשיג  :אנוש:טפיוה רעזדנוא זיא'ס  רעװ ,,ןעקנעדעג ןֿכַאז רימ) קימיינ זיא'ס

 ,ערעילַָאכ רעדנא ןײק טשינ ןוא ערעדנַאּפ טשיצ ,קאשטמוס טשינ  ,קעלַארוא

 ,ןטייװצ םעד טקירר שטשנעמ ןייא רעכלעוו .ןיא ,גנונדהַא וד !םזילַאטיּפַאק רעד רָאנ

 .ןשטנעמ םעד עלדָאּפ טכַאמ עמלעוו ,גנונהרַא עשיטסילַאטיּפַאק יד

 טנעה יד ףיוא ריש םיא טָאה עמ סָאװ ,ןרעדנוװ וצ טשינ ךיז זיאס ,ָאי

 ראפרעד ךיז טָאה רע .ןעגנירּפשּפָארא .טלַאװעג טָאה רע ןעוו ,ןגָארמענּפָארא טשינ

 ,טרידָאלּפַא קרַאטש םיא טָאה'מ ןוא .רעירַאב רעד ייב סופ ַא טימ טעּפעששרַאֿפ
 טקעדטנַא סעּפע טלָאװס יז ,ןרעדנַא ןפיוא רענייא שקוקעג ױוַא ןוא א ,ןגירשעגכָאנ

 !"ןעמז קענסיורא דייר עניימ היוא זיא'ס ?שגָאזעג טשינ ךיא בָאה ,וג :ןרָאװעג

 ןטלאהעג טשינ רעמ ןיוש דיז םָאה עמהָאּפשַאלּפ רעד ףיוא  יקסניש אלו

 ןיהוושץעגרע ,ךיז טכאהו ,ןרָאפעג רע זיא רעפקערטשעגנפיוא ןא) --- ץַאק ןקאפ

 זיא'ט ןַא סָאװ ,ונ !טזילַאטיּפַאק רעד :ןגָאז וצ טכייל זיא'ס ?ןיהוװ .עלַא דָאנ

 לָאמניא ...עדווירק ַא ןָא ךעלנעמ זיא'ס יװ ,טשינ טסיײװ עמ בוא ,עדווירק ַא

 טָאה רעדנילב ַא ,לכעלָאְשטשָאק:עיפַארַאּפ םענופ טרעקענמוא ךיז ײז ןבָאה
 : ,םקר ועומַאב לסעיוב טָאה עמַאמ רייד .לאזקַאװ םיצ יו / עמ יו ,ןַאמעג לערפ 8 ' 8

 ןוא .רעגניפ ןטימ ןזיװעגנַא ןוא --- ךיילג ,עמיב ,טײג -- .טדער רע ןעמעו טימ

 .ןיוש ןָאק רעכעלקיטיײװ זַא ,ןײלַא ךיז וצ הנעש ַאזַא םימ ,ליטש טָאה רענעי

 סָאר סָאװ ,טשינ רעבָא ךָאר סיײװ דיא ...דיילג --- רימ  טגָאז עמ -- ;ן ז טשינ

 : . ן{ךײלג :טסײה

 .-- "קַאשט, ףיוא רעצעמע טחערעג ןיוש טָאה ,ןיקסנישָאלװ ןבעק ,ןשרָאד ןוא -
 - :רעה טשינ ןעמָאנעילימַאּפ םעה טָאה ענפנעשטש --- ...?קַאשטפָאּפ ,קאשמלָאװ
 יד עב טשינ ביוא ,קינלוקַאּפש ןקיזָאד םעה ןעזעג וושץעגרע וליפא טָאה רע .טרעה

 | יי ? ןעלסעקמַאק
 / רימָאל זיא ,טייקינייא:רעטשברא ןגעוו רימ) ןסעומש ,םירבח ,ביוא רָאנ.. --

 ןיק ןייז טשינ ןָאק ןוא ָאפשינ זיא/ס .ָאטשינ זיא יז זַא ,רעלטנפָא ןגָאז ריז
 ףיוא ןײרַאפסַאלק ַא .ןײרַאפ ַא ןַארַאפ זיא סַאנ רעדעי ףיוא ןעוװ ,תודחא

 8 בה
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 ןייראפ *רעשיקעדנע ןא ,ענאילשַאמ ףיוא ןײרַאפ רעשיקעדַאכ א ,יקסגורַאט

 ינָאלעיז ףיוא ** "ןשטנעמ סקעלַאשרַאמ ןַאּפ םעידע  רָא לסיבַא ןוא עקסנודז ףיֹוא

 ר צ | | !קעגיר

 טָאה --- ?ןשטנעמ ענייד רָאנ ןייז ןלַאװס ,ןלעװ ענוועּפ מסלָאװ וד ןוא ---

 .?לעזַא ןוא ןײרַאפ ַאזַא ןַײז לָאז --- .ןצרַאה ןיא ןָאפעג נערפ א ענטנעשטש םיא

 / ..םע טאש ןעמעװ ,רעכ

 :עקיבלעז סָאד טגָאזעג טָאה רענעי ?ײװ ,ןָאטעג רעדיוש א טָאה רע

 ראזירעפעברא וד טקידיימראפרעכעֿפטיא סא וװ ,ןעמוטנָאז ,סע טאש םָאװ ---

 ?םיורג רעטירד א  ,לַאנַאײצַאנ רעשייווצ א א ,דעפשסירק רענייא ;רעגייטש ןייז היֹוא

 זיולב טקמעד רימ ןטפָאװ !טקידייטראפ תמאכ ןטָאװ יז ןעוו --- אכ ...שייכולמ

 :וק ןטסשלקחַאפ ַא ןזיוועג טָאה רע --- יוזא ןָאש וצ םאפק א טָאטשנַא זא נו אזעל

 | == .ןטייו עגעדישראפ ןיא רעגניפ יד טלעטשעצו טָאה רע --- יוזא רימ ןליוװ --- קאל

 .:טיא ייב ךיז ןגייב ןוא ךייוװ וצרעד רָאנ ןרעוו רעגניפ ידו בזוא רַאנ !רענניפ יד טימ

 ןוייוואב ןייק ףיורעד ףראה עמ !טאראפ -- רימו ןגָאז זיא ,ךאז רעטראה רעכעק

 ?עולָאטס יד ,ַאטשינ ןענעז רעטעכחא:דָאק יד .ץאלפ ןפיו קוק א םיג ,ןבָאה טשינ

 וע טומַאמ ןייא ךיא עז ...ןפסינישאמ יד ןוש ,קיגייװ ךעצ;ריּפַאּפ ןופ ָאמשיג םער

 עמַאס ןופ לײװ רַאפרער ?טפעטשעגוצ עלַא טשינ דיז ןבא ַאה םָאװרַאֿפ ....ןיקס

 קעגַאימור ןוא ,רעטעבהַא:ןָאזעס יד ןשיווצ ןפַאלעגמורַא לָאששמוס זי ןַא ןעגינַאב

 ,גניטימ א ןײז טעװ'ס  בייא , ..ןטַאששראוו יד רעביא ןיקסנישטשוּפָאק םימ
 עמיור יד ןומ סברא יד ,גגומימ רעטיוה א יאסי = טשינ ריוא טלָאז

 .טריגירפניא עטימרָאו ָאקעג דיז יז ןכָאה יוזא ."ןֶא טשינ סָאד דיז רעק זחנוא םימ

 פג וטיש+ ,ענאילששמ ןימ םטומהט רעד + טיצסעריד רעד וצ עמוקעג זיא ךַאװ ענעי ןוא

 ףיֹוא ןבירשענרעביא אויב 3 ןיא ןעמו טָאה ןעמוק ןַײז רַאֿפ גָאט א טאהוקא .יקס

 ןײנקעװַא ןײז ךָאנ דייפנ ןוא .עמריצודער קיצרעפ ןופ חמישר ַא עקנישַאמ רעד

 טרעדנוה ףיוא -- עײג א טכַאמעג ןוא ןעמונשגוצ .ןעמונעגוצ המישר יד ןעמ טָאה

 זרנוא םיא טָאה'מ ,ןעזעג ןיוש ןבָאה ריס !םירבח ,ףָאלב רעשטלָא ןַא ןאארעט

 :ענייא םָאד ןייז ךיוא ףראד רעמציא ןוא .ןיקטוועשַאמ ראפ ןזיוואב לָאמנייא ןיֹוש

 ,שארב ןיקסנומישז טיימס םעקעדַאפ יד ןֹופ .עיצאנעלעהד א ןטשרעמעלאמוצ :ענ

 גנולמַאזרַאפ א ץנערעפנַאק רעד רָאנ ,ןערע דנַאּפ טימ ץנערעפנַאק ַא ךָאנרעד

 בָאה'כ !ןגעלָאק,, :ןעיירשסיוא ןענַאק לָאז יקסנימישז ידב ,טפַאשנַאמ רעד ןופ

 ראג ,עטסנרע ןא זיא עיצאוטיס יד ,ןרעודאב  םוצ .טנַאקעג בָא ַאהיכ סָאװ ,ןַאטעג

 זיא ץַאזּפָא ןייק ,שדניװשרַאפ טלעג םָאד ...סיזירק ַא'ס ...ןגעלַאק עטס גרע ןַא
 טי

 .רעשוטַארקָאמעד-לַאטָאו צַאנ
 .גנוריגער-עוצַאנַאס רעד ןופ רעגננ נָא --- סעקושטהוסלופ "7
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 טעוװעטארעג !טעװעפַארעג ןגעווטסעדנופ ךיא בָאה ףמַאק ןרעווש ַא ךָאנ .ָאטשינ
  "!ןעמונעגוצ קירוצ יײז טָאה ערעדנַאּפ רָאטקעריד רעד .ןױשרַאּפ קיצכעז

 ,ןָאטעג בָאה'כ , :ןָאטעג גָאז 8 טָאה ןלוקַאּפש יד ןיא דעקיזָאד רעד ןעװ
 טָאה ,ןיקסנימישו קידנלעטשרָאפ ,טנעה יד ןעמונעצ ןוא "טנַאקענ בָאה'ב סָאװ
 ?םָאק יד יב טשינ :ןעזעג םיא טָאה רע וו ,טנָאמרעד ךעלדנע ענסנעשטש ריז
 .?עבהַא:עּפמָאּפ ַא ַא ,ךעטרַאפ ַא ןיא ןעוועג זיא רע !עּפמָאּפ רעד ייב רָאנ ,ןעלסעק
 םימ קידנפפעהרעטנוא ךיז ,פלייצרעד סעּפע יז טָאה .עקינײז יד ןשיװצ רעפ
 טשרע ,טשינ טשרע ..טכאלעג ןבָאה ענעי ןֹוא ,טנאה רעטעשטאקראפ רעד

 ײז .ץַאלּפ ןפיוא סייה ךיז טכאמ'ס .ןעשארטסי יז --- ראש ַא -- :ײז ןעיירש
 ןוא .ןקילפעצ רעקיטש ףיוא יז ,רעטערַאפ יד ףיוא ךיז ןָא זָאל ַא דלַאב ןלעװ
 ןלעװ .ײז ...סעיצַאניכַאמ/ ,סעדווירק עלַא רַאפ -- עיצקעריד רעד ףיוא רשפִא
 רָאנ לָאז -- טשינ םרעװ ןייק ָאד טָאה ײצילָאּפ יד -- ןיירא רעייפ ןיא יװ ןייג
 ,תונובשח ענייז סיוא רעדיוװ ָאד טגייל קישורַאמ רעבָא .ןַאט יירשעג ַא  קישורַאמ
 ,דגַאש סנעמעלַא זיא'ס .ןגָאלשעג יוװ רענרע זיא סנייז ןענובשח סָאד טָא ןוא
 ײז ןבָאה טנייה זיב סָאװ ,ןייטשראפ וצ טשינ ?לכב זיא'ס ןוא ,תושּפיט ַא זיא'ס
 | ..דניק א וליפא סָאװ ,ךאז רעטושפ אזא הוא טּפַאכעג טשינ ךיז

 ףיוא ךיז טלַאה םזילַאטיּפַאק רעד .םירבח ,קידלוש ןײלַא ןָענעז רימ --
 .םימ עַּכַא לַאפַאב ַא לָאמנײק טשינ טוט ערעדנַאּפ וליפַא .טייקנסוירעצ רעזרנוא

 ןעמונעג ךיז רע טָאה המכח:תישאר ..רעדנֹוזַאב ןכעלטיא ףיוא דימת רָאנ ,לָאמַא
 ןופ רעוועילבעה יד רעבָא ;טרימרַאלַא דיילג ןכָאה ערעזדנוא .רעוװעילבעה יד וצ
 ןענעז ןטַאטשרַאװ יד ןוא ,טציטשעגרעטנוא טשיג ןבָאה ןענײרַאּפָארּפ ערעדנַא יד
 .גָאזעפ יד זיולב ןָאוטריר סָאד ?ײװ ,ןשימוצנירַא טשינ ןירעד דיז ןעוועג רעגרעג

 ;דרָאקַא ןעמעננָא םזומעג ןוא ט?יּפשרַאפ טָאה ץַאלּפ:ץליהעג רעד .רעטעבהרַא |
 םענ א ערעדנַאּפ ךיז טָאה טלמעד .רעטעמ ַא ןופ קיצנָאװ צו ייװצ וצ טעברַא
 ייווצ טימ סעטָאלז ןביז ןופ ןױלגָאמ א טַאהעג ןבָאה יז .רעװעקַאּפ יד וצ ןָאטעג
 םוג רעלמענסיוא ןכָאה אב א ןופ עימערּפ א ןשַארג ןצרעפ רָאנ ןוא ןשַארג
 יז םָאה .ןעוועג אנקמ יז טָאה'מ --- ןדער וצ ןַארַאפ ָאד זיא סָאװ .טנידרַאפ
 יר .ןשָארג ןֿביז ףיֹוא --- טפלעה א ףיוא עימערפ יד ןטינשענּפָא ערעדנַאּפ
 עקיטכיוװ א א,/ :ףיורעד ערעדנַא יד ןוא ,,יירשעג ַא ןביוהעגפיוא ןבָאה רעוועקַאּפ
 רעד זַא ,רָאלק "פמשינ ריא ןוא ,סעטָאלז טכַא רַאפ ןטעברַא ןענָאק רימ ,השעמ
 .רעועדָאל יד ףיֹוא ייר יד ןעמוקעג זיא טלמעד .ןרָאװעג מס טליּפשרַאפ זיא ףמַאק
 רעד -- זָאללעצ עסַאנ יצ ענעקורט .ןָאט םענופ ןעמוקאב ןגעלפ רעװעדָאל ידו
 ,דישרעטנוא ןייק טשינ רָאד זיא ןדנוא רַאפ ןרָאװ ,רענעגייא רעד ןעוועג זיא ףירַאט

 :טנַאזעג טָאה ערעדנַאּפ רעבָא .גָאװ יד זיוקכ ןָא ַא םייג ןדנוא ,טגָארט עמו סָאװ |
 | זָאלולעצ רעסַאנ ןופ טרענעלקרַאפ ןוא "!ןלָאצ טשינ רעסַאװ רַאפ לעוו ריא ,,
 .ומזָאל .!ןגעלָאק !םירבח , :עקירעײז וצ ןפָאלעג) רעװעדָאל יד ןענעז .טפלעה א ַא זיב
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 .ערעדנַא ןוא רעװעקַאּפ יד ןוא רעמעמברַא:ןָאזעס יד ןֹוא *!ןעדווירק טשינ זדנוא

 זיא ?טלעטשעגנייא ךיז ריא םָאה ,טעדווירקעג זדנוא טָאה ערעדנַאּפ זַא ןוא,

 רעדיוו רעטציא .*!ןסירעגּפַארא רשוי יפ:לע ךייא טָאה רע ,סרעייא ךיז ריא טָאה

 םנוא יד זיולב טשרמולכ ,םינקז יד זיולב טשרמולכ רעדיוו --- עיצקודער יד טא

 טשינ טשינרָאג וצ ֿלָאמנייק רימ ןלעװ ןפוא ַאזַא ףיוא !םירבח ...רעצעהרעמ

 ןפַאשעג לָאז ןקידנע וצ םימרעד םייצ ןיוש .ןגָאלשעג ןייז דימת ןרימ ןוא ןיײגרעד

 ףנַאמ עצנַאג יד ,עלַא ,ןקידיטרַאפ עלַא רע לָאז ןוא טעטימַאק:קירבַאפ ַא ןרעוװ

 .קיירטש ןשינעילַאטיא ןַא ןרעלקרעד ןוא טעשי מָאק א ןלײװסיױא רימָאֿל .טסַאש

 ןענעקרענָא לָאז עיצקעריד יד --- סנטשרע :עכלעזא ןענעז ןעגנורעדָאפ ערעזדנוא

 רעד -- סנטירד .עיצקודער יד ןעיצקירוש --- סגמייווצי .טעטימַאק:קירבַאֿפ םעד |

 +?רעטנוא רעד ןופ עיצַאדיװקיל יד ןרעדָאפ רימ .רעטעבראןַאזעס יד ןופ ןינע

 | - ..ןטעברַא;ץַאלּפ יד ןופ גנומעג

 לקער ןרַאפ ןענסנעשטש ןָאטעג יצ ַא ןטניה ןופ ץעמע טָאה עגר רעד ןיא

 / -ןָאפעג עשטּפעש ַא רעטעּפַאסראפ א א ןוא

 | | ..ןבײהנַא טסעװ ֹוד ,יקסנַאמפָא ---

 ןכלעוו ,ןידנַאלב ןלעה םעד ןעזרעד ןוא טיירדעגפיוא ךיז טָאה ענסנעשטש

 ;רַאֿפ ַא ,ןניוצעגקידוצ דיז טָאה רעגעי .גנוזעלרָאפ רעד ףיוא ןגָאלשעצ טָאה רע

 ןדנוװשרַאפ זיא ןוא... -- !תרשמ ,ריד לָאז ,ַא --- :ןַאטעג גָאז א ןוא ,רעמשודיח

 רעמ ַא סעּפע רָאנ -- !ןעניז ןיא ןגעלעג םיא זיא חמקנ טשינ .םלוש ןשיווצ

 ?סיבַא רעד טימ םינּפ ןייז ןעזעג ץילַא .טָאה ענסנעשטש רעבָא ,ןינע רעכעלגנירד

 ןיוש טָאה ןוא ,סעּפע טימ סנעמינרַאפ דעלקערש ַא ,סטציהעצ ַא ,זַאנ רעמורק

 םורַא ןשטנעמ יד .רָאפ טמוק סע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ קירעביא טשינ רעמייוו

 ײעילימַאפ סנצעמע ןפורעגסיוא ,טנעה יד טימ טשטַאּפעג ,ןגירשעג סעּפע ןבָאהז

 ,דמערפ ןיולכ טשינ .דמערפ ט?יפעג ָאד ןיוש רךיז טָאה ענסנעשמש --- ןעמענ

 - סָאד ,םירבח,, :ןָאט יירשענ ַא ןידנַאלב רעלעה רעד טָא רָאנ לָאז .טכעלש רַאנ

 יז ןקעוװ "!לציּפש א זיא קסָאד ,וָאנ יד טעשסטעיקאקעצ יוזא ריס סע רע מָאה

 .ןתיממ ךימ ןוא ןכײלג

 +גסניה טשינ םיא ןעמ טײנרַאפ יצ ,ךיז רעטניה ןָאפעג קוק א טָאה רע

 רָאנ ץלַא םינּפ ןטימ ,ךעלקרעמַאבמוא ,,עקנעילַאװַאּפ ןביוהעגנָא ןוא ,רעמורַא

 ,ןעזעג טָאה רע .סכעֿפײװרעשניה ןקו רוצסיוחַא ךיז ,עמרָאפמַאלּפ רעד וצ ןױנַאװעג

 :סיוא טפור רע יװ ,שרעהעג , דָאר רעד ףיוא טייטש רעטעכרַא:עּפמַאּפ רער א

 !ןבילקעגסיוא זיא --- ײשטַאמ קישורַאמ ---

 !ןבילקעגסיוא זיא -- ןַאפעטסו יקסנישַאלװ ---
 - ...יצַאנניא יקסוועיפיסַאװ ---

 ...ףעזוי קַאשטַאמ ---
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 ...רעטעברַא עשימעכ יד ןופ ןיירַאפ םענופ ,װַאלסידַאלװ  ץנעק --

 :ּפִא יב ןטלַאהעג ןיוש ,ןעייר עטצעק יד ןיא ןענופעג ךיז רע טָאה ךעלדנע

 ןענַאטשטנא זיא'ס .ןברָאטשעגּפָא עֿלַא ןענעז םעצולּפ יוװ --- רעיוט ןיא ןעיצ

 ךיז ףיוא ןגיוצעג ךיילג רע טֿפָאװ ,רירי ַא דיז טו רע ןעװ זַא ,טײקליטש ַאזא
 רָאנ קילב ןמימ קידנפייא ,ןרָאװעג טרעװילנתַאפ רע זיא .טיקמַאזקרעמפיוא יד

 ;ימָאק רעצנַאנ רעײז ןענַאטשעג ןיוש זיא/ס ווװ ,עמרָאפטַאלּפ רעד וצ ערעדנַא יד

 ןהעלקרעד ףראה רעכלעוו ,םייקינייא יד ןייז טעװ סָאװ ,טעשימַאק רעד .טעט

 | | - .ןגיז ןוא קיירטש א
 .ןעגניז ןבױהעגנַא רָאנעט ןקרַאטש ַא טימ רעגייא טָאה טֿפמעד רעלמענ ןוא

 ןוֿפ רַאנ ,םיא ןופ רעטלע ל?לרוחב ַא .קולב ןטימ טמוזעגּפָא םיא טָאה ענכנעשטש

 רע םָאה ,רעגערַאװעג סָאלב א .עקטרוק ַאזַא טקנוּפ ןיא ,סקווװ ןבפעז םעה

 .לבוס טנָאקעג טשינ טָאה ענסנעשטש סָאװ ,דיל סָאד ןשטנעמ יד ןגָארטעגרעמנוא

 .גַאגרעטניא} רענעי -- טרַאװרעד טשינ ןלוּפ ןיא טַאה רע סעכלעוו ,ןײז
 ןעגנוזעג טָאה ןבעלַאד .דנַאלנטעיװַאס ןיא טרעהעג טָאה רע סָאװ ,לַאנַאיצ

 ןכָאטשעגנײרַא קילב ַא טימ ,טָאק םענעכיוהעגנפיוא ןַא טימ ,ןידנַאלב רעלעהו רעד

 .טעשַארטסעג רע סָאה םיא ,טפריזעג רע טָאה םיא --- ןענסנעשטש ןיא

 - ,טקוליסענּפָא קנַאדעג ןיא ענסנעשמש םיא םָאה --- ןידנַאלב רעש יריזח ---=|
 !ײקַאֿפ רעװקסַאמ ֹוד --- :רעקרַאטש רָאנ ןוא

 לָאװ ,רעוו --- גנוטכַארַאפ ַאזַא טימ טלקניפעצ ךיז ןבָאה ןגיוא סמענעי רעבָא

 קידנסײרּפָא ,ןֹוא ןרָאװעג ?בלובמ זיא רע זַא -- ?ױײקַאק רעד סע זיא ,ןסייה סע

 | .רעיוט םוצ ןפָאלעגקעװַא ,עסַאמ רעד ןופפ ךיז

 ?עֹנּפוַא ןַאּפש ןייא זיולב ןיוש םיא טָאה'ס ,רעיוט ןרַאפ ןעוועג ןיוש ןיא רע

 ;דעטעברַא סָאד טָא םיא ןיא טָאה ָאד יו ,טיײז רענעי ףיוא ײצילַאּפ רעד ןופ ט?ליימ

 .ןיא ןביופג ןצנַאנ ןטימ  ,טנוב ןופ טּפַארק רעצנַאג רעד שימ .ןָאטעג ץעז א גנַאזעג

 ;גײרַא טשינ ןופרעד סָאוװטסעּפע ןעוועג רעלגעמ טשיינ זיא'ס .ךַאז תענעגייא רעד
 | | וה .טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע .ןעמעטַאוצ

 ;רַאפ טָאה ענסנעשטש ןכלעו ,ףוצרּפ:סַאנֿפָאק ןטיור א סיט טסיליווװצ א

 .ןָאפעג ?דיז א זעוורענ טָאה ,עסַאמ רעד ףיוא קילבסיוא םעד טלעטש

 עג עשטרָאװ ַא רע טָאה -- ...ןרעטנָאלּפ טשינ ,ךיז ןרעשטנַאלּפ טשינ --
 י?רעהַא רעדָא ןיהַא -- .ןָאש
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 -=- ײז רעד היוא טעמכ ןעוועג ,ךַאװ רעד וצ טנעַאנ ןעוועג ןיוש ןיא רע
 בורַא רעשייוו דיז רש טַָאה סָאװרַאפ ,ןעגנַאנעגּפָא ןנעווטסעדנופ רע ןזיא סַאװרַאֿפ

 7 | ?טַאט ןֹוא ?יצ ןַא טיירדעג

 - עגסנעשטש טעוו ,ןטייצ ענעי ןגעװ קידנפיצרעד ,םורא רָאי קיצנָאװצ ןיא
 :עימימָאקןרַאומעמ רעד ןגָאז

 רעשירַאג ...ןפורנָא סע ךיא לָאז יװ ,רעדָא טײקינעּפשרעדיװ ןיימ.בילוצ --- ==
 טע 28 טנַאקעג ד ימ בָא לאטוצ עדַאיל ַא ,םייקיגיי 50 .עדאיל א .טםייקכעלדנופמע

 ראה יב .ןסיוז א

 ןענסנעשפש' ןגעק ןרייושרַאפ יה טלמעד ךיז ןבָאה ןשינעעשעג יד ןוא
 | .."עטיור , יד ןופ םיִא קידנסױטשּפָא |

 -ףג ןיב ךיא גנילרפטצניפ ַא רַאפ סָאװ ,ףירנַאב ןייק טשינ טָאה ריא
 -ףשו ןיא ןוא ,ץלַאז יד ןצגנַאגעגנָא ןיימ רימ זיא דנַאברַאפנטַאר ןיא .ןצוו

 טשינ טשינרַאג טָאה'מ .רצטצרב טימ טּפַאלקרַאפ וןצוופנ טלפוו יד זיא פיצוק

 ,דנַאלרעטַאפ ץנפי טשינ זיא טָאד וא ןוא ,ףדווירק רענפגייא רעד ץוח ןצוצג

 .לדניווש רעסיורג א סצֹּפש -- טסריבמיס ןופ טסוקענסיוא ןבָאה רימ סָאװ

 רטריוו רֶטבָא ,"ףשיורא "ד/ וצ ןייטשוצ זיײוװבצלסיב ןביוחצננַא בָאח'ב ןוא

 .ףֹמַאק וצ ןליוו ןוא טנוב תמחמ רַאנ ,טיײקיניזטסויוַאב בילוצ טשינ

 ,שרַאמ רענַי רימ רַאּפ ןעוועג זיא ,דיא קנעדעג ,ףמַאק רעתמא ןַא

 ןטסינומָאק יד יו :שנווישוג ןיא זדנוא .ייב טלייצרצד טָאה'מ ןכלצוו ןגצוו

 .ַאמ םוצ ןפננַאנפנ ןוא טנושישזנ ןופ צזָאלטצברַא יד טלמַאוטגפיונוצ ןבָאה

 ןיא טנצדיוצרּפ-טָאטש םוצ ןלַאפשננײרַא זיא יקסיװָאקַארָאװד יו .ןטַארטסיג |
 ךיז טָאה רענשיי ןוא ,(רעזיירג ןצוװטג טלמצד זיא טנַעדיוטרּפ)  טעניבאק |

 טוומשנ םיא טָאה יקסװָאקַארָאװד זַא ,יווַא ,שיט-ָארויב ןרעטנוא ןטלַאזַאב

  -רַא יד ןופ ןפגנורעדָאפ יד ןלפטשוצרָאפ םיא ידכ ,ןּפעלשסיורַא טרָאד ןופ

 רצבלטווצג יד ןיא - סצנַאב-זייּפש טפמצקעגסיוא טלמצר טָאה'מ  ,טוָאלטשב

 -ָננ ןײלַא ךיא ןיב ָאד ."טזָאלולעצא רעד ןיא קיירטש רטד .רטטשּפש .ןײרֿא

 .טשינרָאג רַאפ טשינ ךיז ןקערש יז זַא ,תמאב ןפמעק יז זַא ,תודע ןַא ןצוו

 יי ,גנוטלַאה סקישורַאמ ןזא
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 -סיורַא ךימ ןבָאה רעטעברַא יד ,ןלַאפעגכרור זיא קיירטש רעד רעבָא
 טללג א ודנוא ףרטדנַאּפ טָאה ךָאנ וצרצד ,ןסיוטשענּפָא טָאה קישורַאמ ,ןפרַאװעג
 ךיו ןָפמ לָאז יוװ זיא .האוולה א ןבָצגָצג ןבָאה סעקעדַאב יד ןוא ,ןָאטעג
 יטשיור, יד ץקַאט ןבָאה יצ ,ןצלפייווצ וצ ןביײהנָא טשינ ,ןקידיײלַאב טשינ

 רשפא .טכצלש ךָאד ןצנַעו ןרעה ףלַא טשינ ?טנַעצָארּפ טרערנוח ףיוא טכפר

 ...קיאור ,יירשעג ןָא רעסצב זיא'ס זַא ,טבצרעג עטַאט רעד זיא

 ?ָאמַארַאפ ליפ וצ .רעמכידעג ןוא רעקילייא ןַא זיא טכירַאב .רעקיזָאד רעד
 / צנַאנופ ץְלַא סָאד ףרַאד עמ .ןענסנעשטש יב דעלנײװעג יװ --- ףוס ןזיב טשינ ןוא

 י / .ההס ַא טיול ןביילקרעד

 | | :ןעמוקעגרָאפ ױזַא יו טָא זיא קיירטש {םימ

 /ײו טָאה ערעדנַאּפ. .ןערעדנַאּפ וצ ןעגנאגעג זיא טעטימָאק:קירבַאפ רעד

 יעשיטּפיגע , טימ ןעוועג דבכמ ,ןלעטַאפ ןיא טצעזַאב ,טוג רעיז ןעמונעגפיוא
 ןיא טָאה קישורַאמ .ןעמונעג טשינ ,ךיז טײטשרַאפ .,טָאה רענייק --- ןסָאריּפַאפ-

 .טפַאשנַאמ רעד ןופ ןעגנורעדַאפ יד טפעטשענרָאֿפ טעטימָאק םענופ ןעמַָאנ/

 2נָאק יד -- טגָאזעג רע טָאה --- רָאנ ,ןעועג םיכסמ ץלַא ףיוא טָאה ערעדנַאּפ

 טנעה יד ,קָארשעגרעביא רעייז ןעוועג זיא רע .ןגרָאמ ןעמוקרַאפ םעוװ ץנערעפ

 ןיוֿפ רעטוג ליוװ ךיא !ןקיירטש טשינ ףרַאד עמ ,עיװָאנַאּפ,, .טרעטיצעג םיא ןבָאה

 !ױזַא --- עיצולָאװער ןָא ,ןעניאור ןָא !ױזַא --- םזילַאיצָאס ןוא ,ןטעברַא ןטוג ןוא

 ,ןרַאגנוא ןופ עיצַאמיטינעל ַא ןזיװַאב טָאה ןוא --- ?!טסילַאיצַאס עטלַא ןַא ךיא
  צנַאנופ םיא טימ ךיז ןענעז ײז .טַארקָאמעדלַאיצַאס  ַא 'זעוועג טרָאד ןיא רע זַא

 רעבָא .דַאל ַא וצ ןײגרעד זיא סע יװ טעוװ עמ זַא ,גנונעפָאה רעד ןיא ןעגנַאגעגרעד

 :רעד ערעדנַאּפ טָאה ,ץנערעפנָאק רעד ףיוא ןעמוקעג ןענעז יז ןעװ ,ןגרָאמ ףיוא

 ןדער טשינ ײז טימ ?יװ ןוא טעטימָאק םעד טשינ טנעקרענָא רע ןַא ,טרעלק
 רעשיקעדאכ רעד --- ןענייראפ יד ןבָאה ןשיוצניא ?גנורעדנע אזא ןעטַאוװנופ

 ,קיירטש םעד רעטנוא טשינ ןציטש יז ;סעיצַאגעלעד טקישעג -- רעשיקעדנע ןוא

 ךיז טָאה טלמעד !עיצקעריד רעד ןופ טייז רעד ףיוא ןעייטש ןשטנעמ ערעײז

 סָאד ,, ?ייטראּפ רעײז ןופ גנולעטש יד זיא סָאװ :*סּפּפ וצ שעדנעװעג ערעדנַאּפ

 םוש ןייק טימרעד ןבָאה רימ --- טגָאזעג םיא ,ןעמ טָאה -- קיירטש רעדליוװ ַא זיא

 -- טירש ענעדײשטנַא ןעמעננָא טרעדָאפעג טָאה רַאסימָאק רעד ."טשינ תוכייש

 םימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה ערעדנַאּפ זַא ,דַאז ערָאלק ַא !םיירג זיא ײצילַאּפ יד

 טביילנעג טָאה רע .תוחנה םוש ענייק ןגעװ ןרעה טָאװעג טשינ ןיוש ןוא טומ

 וצ טלעטשעג ךיז טָאה טפַאשנַאמ רעד ןופ טייהרעמ יד ,דעלקריװ .גיז ַא ןיא

 קירבַאפ רעד ןופ ןענעז סע .ןלַאפעגכרוד ןיא קיירטש רעד ןוא ,טעברַא רעד

 .,ןענַאגרָא:טבַאמ יד ןופ גנורעדָאפ רער ףיוא .טשרמולכ ,ןרָאװעג טקישײזַאב
 / רע סָאװ ,רַאפרעד קַאשטעשָא ןוא ,גנוצעהפיוא רַאפ יקסנישָאלװ ןוא קישורַאמ

 ,וימרַאּפ עשיטסולַאוצָאס עשילוופ *
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 טּפוטשעגסױרַא ךָאד טָאה רע .קיירטש םעד ןבײהוצנָא לַאנניס םעד ןבעגעג טָאה

 ...ענעריס רעד שימ ןדלָאמעג ןוא רעמַאק:לסעק רעד ןופ רעטסיימ םעד

 עדער םיקסוװעשטסָאט ןופ טסווהעד ענסנעשטש ךיז טָאה ץלַא םעיד ןגעוו

 יז טָאה רע .הקספהשקישומ דעד תעב ?ןעייר, יד ןשיװצ עקוווסאמ רעד ףיוא
 5פ:ץליהעג ןפיוא ,ָאד ןוא רעמע ןקידײל ןטימ עקיניײז יד ןופ .טרעקענקירוצ

 = ףיוא ןסיוטשעגגָא ךיז ,סרעטפאלק ענעסַאלשעג יד ןשיװצ רָאדירָאק םעניא

 יקסװעשטמָאט יװ ,טרעהעג ,וטניח ןומ קידנעיטש ,רעבירעד רע טָאה .עּפורג

 יד ףיוא .ץעוטנ ןיא ןײג טשינ טעװ דערעײז ףמַאק רעקיזָאד רעד זַא ,טסיירט
 עמ .ןייטשראפ ײז עלא ןלעװ ךעלדנע ,ןענרעלסיוא ךיז יז ןלעװ תולּפמ עקיזָאד
 יי | ..רעקיטכיזרַאט ןוא רעגילק רָאנ ףראד

 .ןוא טײקיטכיזרָאװ רעקיזַאד רעד ןנעװ טדערעג ?סיבא ךָאנ ןכָאה .ײז

 יי | .ןײגרעדנַאנופ ךיז ןביױהעגנָא
 .יװ ,ןײגוצקעװַא ךיז קידנביילק ,רעמע סָאד ןביוהעגפיוא טָאה ענפנעשטש =

 0 .עיגָאלד סנצעמע ?סקא ןפיוא טליפרעד רע טָאה ָאד
 רעגנוי טשינ ןיוש ,רעפמערק א ןָאטענ גערפ א טָאה -- ?רעד סָאד זיא ---

 - .ביוטש ןצראווש ןיא ןצנאגניא ןרָאװ ,רענערט:ןליוק א קישנעק ,רעטעברא
 .ןידנָאלב רענייש רעגנוי א טקיטעטשאב טָאה --- רעד ---

 םעד ףייא ןטרָאק ןיא םיא שימ טליּפשעג לָאמא טָאה ןידנָאפב רעפעה רעד = |

 .יקסניבנָאג --- טסנעדעג טָאה ענסגעשטש --- "עקעקנָא ָא?:עזָאלטעברא

 םיוא ירד א  ןָאטעג גננעװאבטנאה ןײא טימ טָאה רעגערטנֿפױק רעד |
 ךָאנ ןפָאלעגוצ ןענעז סע .ןגיוא יד ןיא םיא טקוקעגניירא ,ךיז וצ ןענסנעשטש

 | .עכעלטע

 ?ָאד וטסוט סָאװ
 ..סיטימ ןגָארטעג בָאה'כ - ,קישימ םענופ יינ ךיא ---

 טייצ עצנאג יד ןיא -- .טכאלעצ יקסניבנַאג .ךיז טָאה -- טײג רע --

 | .!טרעהעג ןֹוא ןענַאטשעג

 - ...ןסיוו ךָאד ?יװ ךיא .טרעהעג בָאה'כ זא ,סָאװ זיא --

 :ענרעביא ןֹוא שרזחענרעביא רענערטנליוק רעד טָאה --- ?ןסיװ טסֿפיװ ---

 וצ טײקזײב רעטעוװשמאהעג םימ ךָאנרעד ,םירבח יד רעביא קילב םעד טריפ
 ?ןעמַעװ ןופ ?וטסמוק ןענאוונופ ,רעכלעזא ןוא רעכלעזא ,וד ןוא :ןענסנעשטש

 י -- {לחניז שיקעדאכ א ,עיטראּפ רעשירשיופ רעד ןופ ,רעטלאּפש יד ןופ

 ףיוא ערוטנאווא ענעי --- .יקסניבנַאג ,קידנעגילכראפ ךיז ,טקיד ?ושאמה טָאה

 ןפַאלעג רע ןיא גניטימ ןכָאנ ןוא !עקַאש םיא בילוצ --- ןעוועג זיא ענאילשַאמ

 !רַאטַאקָאװָארּפ .טנָאזעג סעּפע רעיוט ןיא םיא טָאה ץישיאוו ,ןצישיאוו וצ ךיילג

 ןקיוָאד - ןבילוצ ןיקסניבנַאג היֹוא ןָאטעג ףרָאוו א ךיז טָאה ענסנעשטש
 | !יירעליב
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 למסיבכא ןעװעג טסכַאװ !ענאילשאמ טשינ זיא .ָאד ,עלעדינג | ,ןייג ,ע --

 !יוזא זיולב ןיא ,עלעדיננ א רַאנ טסיב וד ליײוו רָאנ ...דיד רימ | ןטלָאװ ,רעטלע

 .םעזעג ןיא ןָאמעג עּפָאק ַא ,טנַאה רעד םימ טיירהעגסיוא םיא טָאה רע
 י יי -!ּפָא ךיז גָארט --
 .רעמע סָאד ןפרָאװעגכָאנ םיא מָאה רע
 טלמעד רימ ןלעװ ,ןדניא ֹוצ ןעמוק ?ָאמַאכָאנ טסעוװ וד בוא ןוא --

 | | | !ןָאפ םעומש .ַא שרעדנ
 טָאה ,רעסעמ ןיק טשינ ןֹוא ןייטש ןייק טַאהעג טשינ טָאה ענסנעשטש

 | :ןָאטעג רעדיילש ַא רע
 !ןעייקַאפ !עוורעטס ---

 .םופ טכַאמעג ןוא רעמע סָאר ןָאטעג ּפַאכ ַא

 .טָאה'מ סָאװ רָאנ ,עּפָאק רעד טשינ ןעוועג זיא ךעֿפקיטײװ .ןָאטעג ייוװ טַאה'ס

  !רָאטַאקָאװַארּפ .שַאדוי א יו --- רעגרע רָאנ .טנוה ַא יװ ,ןָאטעג עּפָאק א םיא

 ,ןבענעג ןשינעמענוצ ענעדיישרַאפ םיא טָאה/מ . ..ענעגייא סָאד ןייז יאחװַא זומ סָאד

 ,טנַאעג טשינ לָאמנײק טָאה רעֶבָא רענייק ...קיװעשֿפָאב ,ןַאנולוכ ,בנג ןפורעג

 | !ןצעמע טַארַאפ רע זא ,טרינַאיּפש רע זַא

 .ךַאר ןפווא קידנטעבהא ,סטערַאועג םעד בילוצו גָאש ןצנַאג םעד דיז טָאה רע

 :םיױרַא טשינ לצנערק ןייק וליּפַא ןו ו ?טסייל עטצעל סָאד טּפַאלקעגוצ טָאה

 ןעזרעד עמטַאס רעד לָאז .?צנערק ַא ןייז לָאז'ס ,ןייז םֹוג טלָאװ'ס  ןוא .ןעגנַאהעג

 .טקידנעעג גסױרַא זיא טעכהאקײרעילשעט יד זַא ,ןפיײוונופ

 ןצנַאגניא ךיז רע טָאה ,ןטנוא ןופ -טהעלירמעג טָאה עכלעוו ,ןעיצנָארבו 'וצ -

 / :ןָאטעג גערפ ַא ןעקנעדכָאנ ןגנַאפ ַא ךָאנ טָאה יז יב ,ןפורעגּפָא ט טשיג

 | | יי  ?ןָאטעג סיב א טָאה .רע --
 .ורוצ דימ זָאל --
 םעד זיו ?ןַאטעג סיב ַא טָאה קעלירב ---

 לי ,טעשזירגעג ןיופב טָאה'ס ,ןָאמעג ייװ טשינ ױזַא ןיוש טָאה טכַאנרַאפ
 רעגייטש םענעגייא ןײז ףיוא סעּפערעשט עטשרע יד ןטַאט ןטימו טגיילעג טָאה רע -

 :טכַאג ןתעכ רעבָא .טניו לעג םיא טָאה עטַאט רעד -- ןבעגעגנייא ךיז טָאה'ס ןֹוא

 | | י / .טנַאמהעד ץלַא לָאמַארעדיױװ ?ַאבהָאק טָאה ןסע

 טגָאזעג רע טָאה --- ?טסייװ וד ,ןפרַאװעגכיױרא ןעמ טָאה ןקישורַאמ --- |
 טעטסַארכעצ םעד רעטנוא רעגייטש ןייז שיופ קידנצַארק ךיז ,רענעדירפוצ ַא
 ,ןקידנע טימהעד ריז טעװ עס ןַא ,טגָאזעג בָאה'כ --- .רמעה

 .רעדמוא ןרָאװעג רענייז טפַאשנולק רעד טָא טםימ םגטצע? זיא .לַאברָאק

 2יצערק ַא איבנ א -- סיורַאפ ןופ טסווועג ץלַא ,טרערַאב ןעמעלַא טָאה .רעלגערפ

 | !רעק
} 
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 םיא טימ טלָאװשג ,ןפוהרַאפ ךיז וצ םיא רָאד טָאה  ערעדנַאּפ ,!לזיא ןַא --
 :קרעוװ ַא ןייז עוו רע ,ןביילברעביא רש לָאז ?ןעועקסיּפ סָאד סָאװ וצ .ןטונ םיכ
 ?וםויוו ,טסייװ ריא .קיירטש ןכַאנ ןפימשנייא לסיבאו ךיװ םעוו עס ןעוו ,,דערויפ:
 ,טָאיריא רעקיוָאד רעד ךָאנ טָאה !סעטָאלװ טרעדנוה ןביז ?טגירק רעריפקרעװ א
 היוא ןענעז עכלעוו ,םירבח יד טימ זיא סָאװ ןוא, :טגערפעג. ךיז ,דעקנירעיט
 ךיא קגַאר ןיא ,,ונָ; ."ןייג יײז ןלָאז -- םשינ רימ םייג יז ןיא, *להמישה רעד
 ;רַאפ םוצ טשינ .קעלאדוא טשינ ןיב ךיא רעבָא ,רעײז רָאפקעריד ןַאּפ םעד
 | | יון תיוק

 .ןטלַאהעגסיוא טשינ ענסנעשטש טָאה -- ?סע טקנערק  ךייא ןוא ==
 | ?ןעקנערק וצ טָאה סָאװ ---

 !ןפיוק טשיג רעגייק ! ליוװ ךייא סָאוװ
 זיא םָאװ ,ףיוא רעה -- :ענסנעשטש ןָאפעג עכרוטש ַא . טָאה עטאמ רעד

 .מָאה רעטלַא רעד ןעוװ ,דימת יו ,טָאה ענסנעשטש --- ...רעגייטש .ַא רַאפ סע
 יד ןלַאברָאק ןזָאלעגכרוד --- קידחענכה ,קיאור ןייז לָאװ רע ,ןטעבעג קילב ןטימ

 .ןקישורַאמ ןעײּפשַאב טזָאלעג ןוא סעקַאינעשטש עגנוי ןגעוו  רעטרעווו !
 םוש ענייק ןָא ,רעגייא רעדעי יו ,ךעלרע טעטראעג יבא ךיז פלָאוװ רע ---

 רעדניק יד ןופ ,סעכַאֿפ רעד טכאמעג ?ת א בייוו םעגופ רע טָאה יוזא ןוא .םעצעה
 !ימַאלַאטטֿפזײא רעד --- זָארג םענירג ןפיוא ןעגנַאגעג ,טכַאמענ לת א

 םוצ ןינפנעשטש טָאה "עזָאלולעצ, רעה ןיא "עטיור, עלַא ןשיווצ/ ןופ |
 זיא'ס וװ ,םוטעמֹוא ןעזעג םיא טָאה -ע .קישורַאמ טריסערעטנוא ןטסניימ
 םָאװ ,םעד ןופ ןֹוא .ןפמעק ףרַאד עמי רעכלעוו ןגעק ,הלווע ןַא ןרָאװעג ןעגנַאגַאב
 .,ןורכז ןיא ןבילבעג ןקעטש ןטסקרַאטש םוצ םיא זיא ,טרעהעג םיא ןגעוו טָאה רע

 "א רע .םירבח עזָאלטעברַא יד רַאפ ןישַאמָאטױא ןַא .טפיוקעג טַאה רע זא
 טָאה/ קישורַאמ ןעוו ,טנייה .טעברַא ןבָאה ןלָאז יז רָאנ יבא ,טלעג ןָא ןביקכעג

ְׂ 

 . ןיוש טָאה ,טייקכייר רעקיטבעדטרעדינ טָאטשנַא סיײקיזָאלמעברַא ןביפקעגסיוא

 .שטנעמ רעכעלרע ןַא ןיא סָאד זַא ,קפסו םוש ןייק טַאהעג טשינ  ענמנעשמש'

 ;טנורג םוש ַא ןָא ,ןסױטשענּפָא קידתוירזכא םיא טָאה קישורַאמ דָארג ןוא

 ,ןדייר ןבײהנַא טלָאװעג טָאה ענסנעשטש .סַאג ןיא טנגעגַאב ריז ןבָאה יז
 טשינ םיא ,םיא ףיוא ךיילג ןעגנַאנעג זיא קישורַאמ .ױזַאיװ טסוװעג טשינ רַאג
 .ןעורער } רע טָאה ךיז רַאפ םירס רַאּפ ַא טשהעי .רעמערומכראפ ַא א ,קידנעעז

 ;נטעב ַא ,לכיימש -עכַאװש א ןעוועג זיא סָאד .קכיימש ןוא םינּפ םענסנעשטשי
 .םייקעייב ןיו עסַאמירג א ראפ ןעמונעגנַא םוא טָאה קישורַאמי רעבַא ,רעקיד |

 געלשעגה סָאד ןביױהעגנָא טָאה רעכלעוו ,רענעי :| :ןענסנעשטש טנַאקרעד טָאה רע
 טַאירַאסי זױמָאק ןוא ןרָאװעג טמַָארטשַאב זיא רע ןכלעװ בילוצ !ענַאילשַאמ ףיוא

 ...גנאלש .עטפאהקקע ,ריד ךיא .טסַאװ - ,ךֹוא ---

 א
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 .ןעװעכַאמרַאפ ריז ןלעוװ טלָאװ רע יװ ,טנַאה יד ןָאטעג געװַאב ַא טָאה רע

 .טַאהעג טלמעד רע סָאה ןגיוא עכלעזַא --- ןענעגרההעד טנַאקעג) טלַאװ רע

 --- ךיז ןעלקע ןֹופ קורדסיוא ןַא טימ ןטימשנסיוא ףכית םיא טָאה רע ןעוו ןוא

 .טיקנסיברַאֿפ רערעטיב ןיא ןרָאװעג טרעוװיקנרַאפ ?כיימש סענסנעשטש ןיא

 םשינ ףליה ןגעװ םענייק ,ןרעפשנערַאפ טשינ םענייק רַאפ לָאמנייק ךיז טעו רע

 | .ןטעב

 ןריפ ,ןכָאק .ןָאּפש ַא יו ,ןרָאװעג רַאד ענסנעשטש זיא געטנילוי .ענעי ןיא

 ןוא ןפָאלש העש עכעלטע םיוק ,סעּפערעשט טיט עּפולַאכ יד ןגײלמורַא ,םייל

 ַאר ןוא -- ריא ןופ ןרעװ וצ רוטּפ טשינ ,טעברא רענדילז רעד וצ רעדיװ

 .עכעסָאּפ רעד ןופ רָאי ןכעלקערש םענעי ןיא ענלָאװ רעד ייב יװ ,ןציה ןעַײטש

 .קיטלינבײלג ןרָאװעג ץלַא וצ ,טרעקיוהעגנייא ריז ,ןרָאװענ ץרַאװש זיא רע

 זיא ץַאלּפײץליהעג ןפיוא .רעסעב ט טשינ ןטזעגסיוא ןבָאה רעוועילבעה יד

 :רעד טשיע זיא זָאלבישניװ םוש ןייק .ץיה רעד בילוצ ןייטשוצנייא ןעוועג רעווש

 םַאד ."ןעייר, יד טימ ןעוועג טלעטש-ַאפ זיא סָאװ ,קנַאב;לבוה רעד וצ ןעגנַאג

 .+רעוװ א ןגָאלשעג טָאה סענעשזורשס יד ןֹופ ,טערַאּפעג טָאה ץליהעג עטציהרער

 . .טגָאזעג לַאבהָאק טָאה ,ןטָארבּפָא סעיפָאטרַאק ײז ןיא ןָאק עמ -- ץיה עכעל

 :ענ טָאה קיטימ רער .רעדמעה ןַא ,ןזיוה עזיולכ יד ןיא טעבראעג ןכַאה ייז |

 חוכ ןייק ןבָאה ייז .העש עּפַאנק ַא רָאנ ,רעירפ יוװ ,העש ?לטרעפ ַא טשינ טרעיור

 .טעברַא רעד וצ ךיז ןלעטש ןסע ןכַאנ ףכית טאהעג טשינ
 זיא לַאברָאק ןליּפַא .סיקסוװָאקילװַאג ןינ יוװ מורענפָ ךיז יז ןבָאה לָאמניײא

 ,םיונ םיוא רָאנ ןפורעגּפָא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןָאינַאּפמָאק ןייז וצ ךעלנע ןרָאװעג

 ןיהַא ןשטייטסיוא טנָאקעג קידנעטש ןעמ טָאה סנייז עלעטרעוו סָאד טָא וליפַא ןוא

 יצ ןוא טכַארט יקסוװָאקילװַאג סָאװ ןגעוװ ,טסווועג טשינ טָאה רענייק .רעהַא ןוא

 --- יקסווָאקילװַאג רעקיזָאד רעה ךדות ןיא רע זיא רערעסַאװ א 2922 רע טכארט

 -  -עלַא רַאפ שטנעמ רעשמיטשַאבמוא ןַא

 ?םיֹוא ךיוא עטַאט רעד טָאה גָאט םענעי .קיטימ ןכָאנ ןגיוושעג יז ןבָאה |

 זיא קרַאטש ױזַא .ןקָארשרעד טושּפ ךיז טָאה .ענסנעשטש .דמעה סָאד ןָאטענ

 ---"עזָאלולעצ , יד:טָא טגָאנעגסיױא םיא טָאה'ס .טעינכָאסעגניײא ןעוועג עטַאט רעד

 יר ,רעקניניד ַא זהלַאה רעד .ןייב ןוא טיוה !עמַאמ דיא ןיא חוד ַא ,?עקירעמַא,

 רעטַאװעסיק ַא .עשירעילסעט ,עקידרעדָא ןגיובנלע ןזיב זיולב ,עשידעדניק םנעה

 ןפיוא טרָאד טציז ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,סעצנַאװ טימ עלהפוע ןַא --- רענבָארדי א ןוא

 .קעלאבָא
| 

 !רעגנעוו רעד --- טנרָאװעג םעצולּפ לַאבהָאק טָאה --- גנוטכַא ---

 רעהַא זיא '"רעגנעוו רעד, סָאװ ,דיז קידנשודיח ,טלעטשעגפיוא דיז ןבָא ָאה יז בה

 ,ירפרעהניא קירבאפ רעד רעטיא ךָאד רע .טייג דימת .טעּפש יוזא ןוא ןעמוקעגוצ

 | | .ןטסנטלעז םוצ ףױרַא יז דע טּפַאכ ץַאלּפײץליהעג ןפיוא ןֹוא
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 .ןעוד ּפַא ףראד עמ .ןציװ ,סעּפָאילכ ,ןציז --- |
 טמימ/ ןענַאטשעג יז ןענעז ,רָאטקעריר ןרַאפ ןציװ וצ טסַאּפעג טשינ טָאה'ס

 ?גשיװּפָא ,קנַאבלביה רעד ףיוא טצעועֶג ךיז טָאה ערעדנַאּפ ןעװ טשרע ,ץרא;דרהד

 .ליּפשיײב ןייז ןַאטעגכָאנ יז ןבָאה ,ןרעטש ןטציוושרַאפ םעד עלעכיט ַא טימ קיד

 ...למיה ןופפ רעייפ ,הָא --- הָאו --

 - .רַאניסטרָאּפ םעד ןעמונעגסױרַא טָאה רע

 .ןעילַאצַאב ערעדנַאּפ .סעּפָאילכ ,ןרעכייר |--- 

 מנעמעג ןעמ טָאה ץיַאלּפ:ץליהעג ןפיוא ןרעכייד .טפכײמשעג טָאלב ןבָאה ײז

 :ענ ןעמ טָאה שרעדנַא:ץעגרע ןרעכיײר רַאֿפ .סענירבמעצ עלעיצעּפס יב זיולב
 .עראק עטָאלז א טלָאצ

 :םױרַא ןבָאה רערעכייר יד .?דנער ןדלָאג א טימ ןעוועג ןענעז ןסָאריּפַאּפ יד

 רעסעמצינש ןכָאנ .עקצַאצ רעטקערטשעגסיױוא רעד ןופ עקיצנייא וצ טלבַארגעג

 יי . .ןגיבנייא טפָאװעג טשינ רעגניפ יד ךיז ןבָאה
 .,טרעכיירהאפ טָאה עדעדנַאּפ .עלעכעווש ַא טימ טנידעגוצ טָאה ?ָאברָאק

 | | :ּפָאק ןטימ ןָאטענ ?קָאש א

 ,ה * ,ןעיוקנעיזד ----

 ווא ,תמא עקַאט סע זיא רשפא .םעיוקנעשזד :טגָאזעג טשינ ןיוש טָאה רע

 .שיליוּפ םיא םנרעל ןוא עיזאנמינ ןיפ רערעק א םיא וצ טומוק גָאט ןכעלטיא

 ץְלַא טגָאז רע ,טשיג ןפוא םושכ רע ןָאק ייל, ןשרַאה םעד דיז ןענרעפסיוא רעבָא

 | י ,?ןעולָאצַאב ,/ ןוא ?ַאּפָאלכ,,|

 ?טסגידהַאפ טוג ,טסגידרַאפ ָאד זיא'ס רעבָא ...טעכרַא ערעווש טשרע ---

 :עג רעגייטש ןײז םיול טָאה -ענעי רָאג ,ןיקסוװַאקיפװַאג טנערפעג טָאה רע
 | :טמיטשַאבמוא טרעפטנע

 .רעמעמ ַא ןופ קיצנָאװצ .ײװצ וצ ---

 2עלָא ָאק םעד ןפלָאהעגסױהַא לַאברָאק טָאה --- רָאשקעריד רעה ,ךדעלקריװ ---

 טעברַא ַאזַא רַאפ רעכָא .ערעדנַא ןופ רעסעכ וליפַא רשפא .ןענידרַאפ רימו --- .עני

 ןעמ .-עטעמ ןפיוא ןשָארג ןעצ שסָאכ -- ןײװ וצ ףיסומ ןעוועג יאדכ טסָאװ

 !סעטַאלז ססעז ןױלגַאט א סיוא טמוק'ס ןוא דרָאקא ףיוא טעברא

 .םעטָאלז ןבַיז רעלמינשכרוד ןלַאפעגסיוא זיא'ס ?ײװ ,ןגיפ ַא טגָאזעג טָאה רע

 | .ןעמונענרעביא קרַאטש טשימרעד ךיז טָאה ערעדנַאּפ

 ?ןטעברַא טשינ טנַאק ריא ?טכעילש ױזַא סָאװרַאפ ---

 זיא עיטרַאּפ רעזהנוא !רעסעב טנַאקעג סע טלָאװ רעװ ,רָאטקעריד עינַאּפ ---|
 ןגָאי יז !סרעלדָא .ןגָאז  ךויצחַא } ןַאּפ לָאװ .עיטרַאּפ עטשרע יד -- טנַאקַאב ָאד

 .קנַאד ַא *



 .רעח ןיא ."קַאה יד, ,?יּפשייב םוצ ,זעמענ רימַאֿפ .סעפעכַאל יד ,רעביא ןעמשלַא

 !ןייז טשינ טעוושס ןוא ןעוועג טשינ "קַאה , אזַא ךַאנ זיא "עזָאלולעצ, -

 | - :ןטַאפ םֹוצ ןוא
 .קיטשצנוק רעוא .טזײװַאב --- =
 : :ןערעדנַאּפ וצ ןוא |

 .ייווצ עלעכעווש ןייא ןופ ,רָאשקעריד ןַאּפ ,טכאמ רע --

 .גנונױלַאב ןבענ לעוװכ ,ַאּפָאילכ ,סע טזײװַאב ?הָא ַא;הָא ,ייווצ ---

 2וש ןענעז עֶלַא .רעגיל ַא ףיוא עלעב :טווש ַא טגנײלעגרעדינַא טאה לַאברַאק

 יז רַאנ ,קיטשצנוק יד פָא ןעזעג לַאמ ךס א ןיוש ןבַאה יז .רעטנעענ ןעגנַאגעג

 . ו .עװַאקעשמ ןעוועג לַאס סכעלטיא יײז זיא

 ;עסעט יד קידנשלַאהַאב ,רעניל'ןרַא אפ ַא טלעטשעג ריז טָאה עטַאט רעד
 ,שינעפעשַאב ַא ייֵב ּפָאק םעד ןקַאהּפ פָ פיר ךיז טלאוו רע יוװ ,ךיז רעפניה קַאה

 ןפיוא טקוקעג לייוװ א טַאה ,םוקמוא ןייז ןופ גייצעג סָאה ןעעז טשינ ףראה סאו

 דפַאב טעוװ רע סאוו .סעד רַאֿפ ןטעכענהעכיא טפַאוװ רע יז ,טסעשראפ עלעבעווש

 םַארוקַא יד ןוא ,ןָאפענ רָאמ . עקניטביײל רע טַאה ?ַאמַאטימ .טימהעד ןַאפ

 דעלּפעק יד טשימ ןעננודּפשענּפא רעדנַאנייא ןופ ןענעז ןטפלעה ענעטקַאּפשעצ

 לבעווש יד טָאה רע ?ײװ ,| דניצנַא א טנָאקעג עדייב טָאה'מ .ןטײז ענעדישרַאפ ןיא
 | - | .טכאמעג עילַאק טשינ

 לָאמַא טעוחעד רע .ןנולפ .טקאהעצ ,דָאמקעריד ןַאּפ ,"קאה,, רעזהנוא ---

 || םעהר ןוא ,ייווצ ףיוא קַאהעצ ַא דיילג יז רע טו ,ןרעטש ןפיוא ןצעמע ייב גילפ ַא
 , | !לערק ןייק טשינ וכיפַא רע טופ ןרעטש

 ,טכאלעג ערעדנַאּפ טָאה -- ,דעלנעק םטשינ ,טשינ ןרעטש א ,,ןיינ ,הָא --- |

 פָאה רע .ןעקנעדעגרַאפ דיז םיא ןלעוו טָאװ רע יװ ,ןטַאט םוצ ךיז קידנקוקוצ

 טָאה סנסייווגופ .ןטַאלג ַא ,ןכיוה א זרעטש ַא ןוא ,ןגיוא ענייש ,עפהַאש טאהעג

 םעד טָא בילוצ .לָאטיּפש א ןופ ןפַאלשנא זיא קסָאװ ,זיומילש ַא יװ ןעזעגכיוא רע

 ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד בילוצ ןוא ,רילָאקטיוה ןכעלבלעג ןוא טָארט ןטלקַאװעצ

 עמ טָאה טנעאנ דעד ןופ רעבַא .טסורב רעד ןיא רעלָאמש א ,רעקינַאּפש א

 :לַאמש ןקיזַאד םעניא זַא ,רעקיטפערקסנכעל א רעײז שטנעמו ַא ןיא סָאד זַא ,ןעזעג

 ןַא ןכוז ןוא קירוצ ןוא ןיהַא רעהפיוא ןָא ןעקנַאדעג יד םורָא ןפיול ּפַאק םענש
 - בה | | וי גנַאגסיװא

 ךוא ,טלעבעוש ענעטפָאּפשעצ סָאד לעפטרָאּפ ןיא טגײלעגנײרַא טָאה רע

 .עבטמ:רעבליז עקיטָאלזפניפו א גנונילאכ ַא ןפלא םעד ןבענענ

 =: - .ןשטנעמ ליפוצ לייוו ,טכעילש .םנידראפ ריא ---

 .סעקינוװָאטרָאס ײװצ .טימ !טעברַא ,טדעלקרעד יז רע טָאה ,רעוועילבעה יד |
 ,רעגייא ןביילב לָאז ?ןעוועג גונעג טשינ רענייא םלָאװ ?ייווצ ןעמו ףרַאד סָאװ וצ
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 טמַא זיולב ןלייצ סעװ עיטרַאּפ יד ?יײװ ,רעמ ןלַאפסױא ןדעי ףיֹוא טלמעד עוו
 | .ןשטנעמ

 ?ןטייוװצ ןטימ סָאװ ןוא ---

 .ןענידרַאפ רעמ טעוו ,רעװעדָאילקיױא ןַא ןייז טעוװ רעשייווצ רעד ---
 | | 958 װז

 טכַא ןוא טכַא ןעמ טלָאצ ןעװעדָאפסױוא םייב זַא ,טכָאזעג טָאה ערעדנַאּפ
 קיצרעפ ןוא סקעז רעדָא ,ןָאפ קיצנַאװצ םָאה ןָאגַאװ א .רעמעמ ַא ןופ ןשָארג ?טנעצ
 טכַא סיוא טלַאפ .סיוא דימת ןעמ טעװערָאל סענָאגַאװ ייווצ .רעטעמײטַא-דַאװק
 .רעוועילבעה יד יב יוװ רעמ עטָאלז ַא םימ .גָאפ ַא סעטָאקז

 א .עטָאלז ןקיוָאד ןפיוא טעּפַאװקעג ךיז טָאה לַאברָאק
 .רָאטקעריד ןַאּפ םעד שעב'כ ,ןעננאטעג יבא טסָאוװ יא ----
 רעד וצ .ףלע ןוא ןעצ ןשיװצ ןגרָאמ ןעמוק ןסייהעג םיא טָאה ערעדנַאּפ

 ןוא סיוא ןכעלמוא טרעה רע ,ןיונע ןייז םימ) םוא וצ ןעמוק רעכעקטיא ןַאק םיײצ
 7 | .טנרַאזַאב

 ?רעװָאר ַא טָאה רעוו ןוא ---
 .טָאהעג טשיג לערי ימַאנ טָאה רענייק

 ,רעװָאר ןבָאה רעטעכרַא זומ רימ יב .םֹוג טשינ ,םעטַאוכ ,סוג טשיינ ---
 ַאד ןוא ,עקירעמַא ןיא זיא ױזַא .?קיצָאטָאמ א רעטעּפש ,רעװָאר ַא עיֿפיײװרעד
 : | .עקירעמַא ןיא יװ ,ןייז טםעוװ

 וצ םיוק קידנּפעפש ,ןעגנאגעגּפַא רע זיא ,דישּטָא םוצ ןָאטעג ?כיימש א
 .סיפ יד ןקרעמַאב

 .טסייה סָאד -- .ןָאמעג גָאז ַא לַאברָאק טָאה --- ךריא ײטשרַאֿפ סָאד --
 :עֿכַאב א .רע טסעומש ןכעלטיא סימ  ,קוק ַא רע טּפַאכ םוטעמוא .רַאטקעריד א
 .טרָא ןקיסַאפ ןפיוא .שטנעמס א ?םיא ןֹופ ןעמ ליוװ סָאוװ .רעקנורעייט ,סָאכ

 מָאה ןוא ,הרחׂש רעטיורג א .םמיטשעגפימ עלא ןבָאה ,טרָא ןקיסַאּפ ןטיוא
 א .ןכענעג חצע ןַא ולימַא ,טסעומשעג .טרעכיידרעגפיוא סָאדיּפַאּפ ַא יז םפימ
 יי .שטנעמ רעכעלשטנעמ

 ?וטסגָאז סָאװ ןוא ,,יקסווָאקילוװַאג ---
 | !רעגנעוו א ---

 / :טנַאמרעד דיז סעּפע רָאנ רָאנ ,ןײגוצקעװַא ןבילקעג ןיֹוש ךיז טָאה רע

3 

 םיא סָאװ ,ןגָאו טשינ רע שעװ לָאמניק זַא --- םיא ןֹופ טכַאלעג ןכָאה ײז
 ,קנַאבלבוה רעד ֹוצ טזָאלעג ךיז | ײז ןוא --- !טששעווק

 ןופ .םָאװ;םעּפע ןערעדנַאּפ ןיא ןענופעגנייא טשינ ךיוא טָאה .ענסנעשטש = |
 טָאה .ןכַאז עכעלקערש טלײצרעדנָא ךיז טָאה'מ ןכלעוו ןגעוו ,ןשטנעמו םענעי
 ןעוועג רענעדירפוצ טֿכָאװ רע ,ןענופעגנייא טשינ טָאה רע סָאװ ,טרעױדַאב ןליפַא
 רעדיוו זיא שציא ןרָאװ ."עטיוד , יד ןופ גנוטימ ןפיוא סָאװ ,ןערעדנַאּפ םענעי ןופ
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 רשפא ?תמא ,םיא ןגעוו מגָאז עמ סָאװ לא טשינ ןיא רשפא ;רַאלק טשינ

 | | | ?ןצלַאזעגרעביא לסוכַא עמ טַאה

 :רעטלעג עלַא טּפעשעגסיױא ךיז ןבָאה'ס .לזיײה ןפיוא .טפעפעגסיוא טָאה'ס

 ,טנֹורג םעד ןפיוקרַאֿפ םענופ ןבילבעג ןענעז סָאװ ,סעטַאלזװ טרעדנוה יירד יד ייס

 עּפולַאב זר .ןטסנידראפ יד ןופ ןגײלוצּפָא ןזיוואבו טַאה טאפ רעד סָאװ ,םַאד ייסו

 ?דָאפ ַא ןָא ,ןוויוא ןַא ןָא ,ךַאד א ןָא רעכָא ,ןענַאטשעג ,תמא ןַא סָאװ ,ןיוש זיא

 ,וםיורד ןופ עינַאװעקניט ,רעטצנעפ:ןריט ןבָאה טפרַאדַאב טָאה יז .ךיק ןיא ענַאל

 :סױרַא ףיוא טלעפעגסיוא טָאה'ס ...עקרַאילַאמ ,קינײװעגיא ןופ ץכעװַארּפסױא

 סָאד זַא ,ןזיװענסיוזַא ךיז טָאה ,ןענעכעדסיוא ןעמונעג ןבָאה ײז ןעוװ .ןקידנעוצ |

 .אפוג עּפולאכ יד יװ ,ליפ יוזא לָאמ יירד טסַאק ןקידנעסיורא

 תונמחה טָאה לַאברָאק שזַא ,ּפָאק ַא ןָא יװ ןעגנַאנענמורַא זיא רעשלַא רעד

 טָאה רעפלַא רעד ןעו ,םורֲא געט עכעלפע ןיא טשרע ,ףכית טשינ .ןגירקעג

 | | וי -  .ןרױלרַאפ םינּפ סָאד ןצנַאגניא

 ?ןיירַאּפ םוצ ןײג טשינ ריא טלָאז ,לרעטַאּפ ,סָאװרַאפ --

 | ?ןבעג טעװ ןײרַאפ דעד ןוא --
 ףיֹוא רעלזייה ףיוא טלעג ןעמונעג ןבָאה ןשטנעמ .רע םיג עקינײז יד ,ָאי ==

 ;שָארּפ ַא ןָא טביירש .ןקידנעוצסױרַא ףיוא ךָאד טפחַאה ריא ןוא עא שדי רעד |

 .ןציטשרעטנוא עדיָאװ זדנָאשק רעד רָאנ .לָאז ,ןעמוקַאב סיוועגפיוא טעוװ ריא .עב

 רעד וצ ןעוועג טניוװעג טשינ ןענעז ייז !ןָא םביירש :ןגָאז וצו גנירג זיא'ס

 ענסנעשטש ,טנַאקעג טשינ טָאה עטַאש רעד ?ןביירשנָא לָאז רעוװ .טעברַא רעקיזָאד

 ןבָארג ןופ יװ ,ןעמוקעגסיורא םיא ייב ןענעז תויתוא יד רעבָא ,ןבירשעג ָאי טָאה |

 טימ ןסיוו ךיוא דָאד ףרַאד ,עמ ם ןוא .ךיז ןשיװצ ןדנוברַאפ רעײז טשינ ,טָארד

 טמוק גנוטלַאװחַאפ עקיזָאד יד זַא ,ןייז ןָאק'ס .ןביירש וצי רעשרעוו ַא רַאפ סָאװ

 ןעמ טעכ ױזַא יװ ןוא ?עמעמלַאעג זיולב רשפא ןוא ,עגעריובעגליוװ ןרילושיט וצ

 ךיא , ךייוװ יצ ,"ריז דנעו ךיא , ףיפש יצ ,"רעייז טעב ךיא , דעלנייוועג :יז

 רעטשערב יוװ .םינימ ענעדיישראפ ןאראפ ןענעוװ רעטרעוו ךיוא ..."קידהענכה טעט

 לעיב ,רעטערּכטרַאה ,רעטערבנמייז ,רעטערבסייהי ,רעטערבהעדינ ;דַאלקס ןפיוא

 | | .רעטערבדנַאר עמַאס ןוא
 :ענסױהַא לַאברָאק יז טָאה --- ןבײרשנָא ךייא רַאפ ךיא ?עװ זיא .,ונ ---

 .ריּפַאּפ ךָאנ ןיקסװָאנכַאפ וצ ןָאט גנורּפש א ענסנעשטש רָאנ לָאז -- .ןפלָאה

 .ןביירש רעסעב ךיז סעװ ,ענלָאפַאלַאמ ַא טימ עלעטרעפ ַא ןעגנערב לָאז ןֹוא

 :נוא טָאה עדיָאװ זדנָאשק רעד ךדיוא ?ײװ ,קירעהעג יװ ןבירשעגנַָא טָאה רע

128 



 ַא ןעמוקַאב ןבָאה יז .טקיטעטשַאב טָאה גנוטלַאװרַאֿפ יד ןוא ,טציטשעגרעט
 .טנעצַארּפ א טימ ןרעקוצמוא ףיוא ,רָאי ףניפ ףיוא םעמָאלז טנזיֹוט ןופ האוולח
 | .שדוח ַא ןשָארג קיצכעז טימ סעטָאלז ןצעביז ןופ

 - == וענסנעשטש טגָאזעג עטַאט רעד טָאה --- ןײלַא וטסעז ָא:טרעשציא --
 / טסייװ טָאג וצ ןגָאז ,ןעיירש עגעי .זדנוא ןגעװ טגרָאז ןיירַאפ רעכלעוװ ,טסעז וד

 ,טעװעטַארעג זדנוא רָאד ןכָאה ײז .רעגייטש ןכעלשסירק ןפיוא ,קיאור יד ןֹוא ,סָאוװ =!

 - | | + ...ןפלַאהעג

 | סָאװ ,לןיײה םוצ לַאירעטַאמיוב ןצנַאג םעד טריפעגנעמַאזוצ ףכית ןבָאה יז

 .ןעניוװ ןעמונעג םעד רעטנוא ןוא ךיק רעד ףיוא ךַאד ?קיטש ַא טקעדעגוצ רעכינ

 עכעלטע ןֹופ טַאטשראוו א ןוא עשטירּפ א ןענַאטשעג ,ןוזאגאמ רעייז ןעוועג .ןיא ַאד

 ;עג ,רַאה ןשימ ךיז ןערָאּפוא ןכָאנ ,יײז ןבָאה טַאטשרַאװ ַא;םעד יב .רעטערב

 עטַאט רעד סָאװ ,עקרַאילָאטס עצנאג יד ,רעטצנעפ יד ,סענירטופ יד טכַאמ

 | - .ןענמנעשטשי טנרעלעג יז טָאה
 ;רעביײַא ךיז ןוא עילימַאפ יד ףרָאד ןופ ןריפ וצ טכַארבעג טָאה שטיװָאכישט

 .טניוװעג שדוח ַא טייצ ןיוש טָאה יקסלַאבימ ;תונכש ןיא עקדוב ןייז ןיא ןבילקעג
 :םקעז זיולב ןבילבעג ןענעז "הבית ,, רעד ןיִא ןוא יוֹא ,פדיימ סעשטיוועיקטיוו םימ ||

 וי יי .ןרעילַאװַאק ריפ ןוא עטַאהעג הנותח יײװצ

 ?ייווצ דעד .טָאטש ןיא ןרוכיש טנע?פ ,שיּפַאװק ,רעפאהעג הנותח א רענייא

 יו ,עקדוב אזַא ןיא ןעניוװ ,עילימַאּפ עסיוהג ַא טָאה רע זא ,טנָאזעג טָאה רעט
 ןומ ,י"קאה ,, רעד יב יװ ,?זייה שיטיײפ א ףיוא ןוא ,טשינ רע ןָאק ,ששיװָאכישט

 ''הבית , יד ןענערָאװַאב רעבידעד רע טעװ ,רָאי א ךָאנ ןטסקינײװ םוצ ןעלמַאז רע |

 שָאקַאי ןיוש ריז .,ןביילנרַאפ טרָאד ,ןײגקעװַא ןלעוו עלַא ןעוו ,ןוא רעטניוו ףיוא |

 .רימ, .טכַארטעג טשינ טעּפולַאכ ןייק ןגעװ ןבָאה ןרעילַאװַאק יד .ןעשטומרעביא
 .ןבעגעגסיוא טפעג סָאד ןוא שגָאזעג יז ןבָאה -- ?טָאטש ןיא ןענעדרָאנײא דיז ןֿפעװ

 .+טנעעגּפָא טָאה ,טגערפעג םיא טָאה'מ ןעוו ,יקסװָאקילװַאג ןוא .גנודיילק ףיוא

 :ךעלדנעטשרַאפ טשינ טרעפ

 | וי | .ןעיובפיוא טעוו לַאכרָאק ----

 - ,רעגעי .ןלַאברָאק יב ןענייװ טעװ רע זַא ,ןטײדַאב טלָאזעג םתסמ טָאה סָאד

 ,לוײה שרעיומענ ַא ןלעטשפיוא טעװ רע זַא ,טמידַאב ךיז טָאה ,תמא ןַא סָאװ
 ?עג קרַאטש טשינ טָאה'מ רעבָא ,לגיצ רעטיול ןופ עװָאלזָאק ןיא עטשרע סָאד
 .טלעג סָאד ןוא ןבעגעג החנשה טשינ רע טָאה ץַאלּפ ןייז ףיוא ?ײװ ,ןירעד שביילג

 - :רָאק ןַא ,ןעזרעד עקידנבײלעטשינ יד לָאמניא ןבָאה ןגעווטסעדנופ .טקצנערטעצ
 :בָאנ ןעמ טָאה סעכלעזַא -- עװָאלזָאק ןייק זחופ טימו יז טריפ .?גיצ טריפ לַאב
 יי יי * .ןעזעג טשינ

 ?ןעמונעג ףיורעד וש'ס ווװ --|
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 סעבָאל ַא לײװ ,טריטנַארַאג .ךאפמ ַא דרוד טקישעגוצ טָאה טָאג ןַאּפ --
 0 יי יי !טעבנגַאב טלָאװ

 :יזָאד רעד ןַא ,ןרָאװעג ט קערעגפיוא| ןיא םורַא םישדח עכעלשע ןיא טשרע
 ןרופ רַאּפ ַא ןריפוצסיורַא .טבווקרע ועד טָאה ערעדנַאּפ !ערעדנַאּפ טסייה ךאלמ רעק

 יב טָאה רע ןעוו ,לַאברָאק ?ײװ ,עדייבעג:קירבַאפ רענעמונעצ א ןופ ?גיצ עטלַא

 םעד ןגעװ םיא טָאה ,ןעװעדָאלסױא םֹוצ ןײגרעבירַא ןופ ןינע םעד שגרָאזַאב םיא

 ןייק ףיוא טשינ ןבָאה רימ ."עישרַאּפ רעשיּפָאלכ,, רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןטעבעג

 ,טסַאקעג טשינ טשינרָאנ םיא ןכָאה ?ניצ יד טָא --- ...םנוויוא ףיוא ,עקוװרומדָאּפ
 טשינ .םדרמערפ טימ טיובעגפיוא ךיז ןוא ןַאמהופ םעד טלָאצַאב זיולב טָאה רע

 טָאה טלמעד רעבָא ,ןמקאחעגזויפ רעפעפש ונעלָאק יד םיא סע ןבַאה לָאמ ןייא

 | י ר .טפייפעג ייז ףיוא ןיוש רע
  םענופ רע יפו א םעּפע םימ ןוא ?גיצ יד טריפעגנעמאזוצ רע וטָאהו

  טָאה לאברָאק ןוא ,סעברַאעג טָאה רענעי .טכיילגראפ ךיז ""עלעקנַאל:עזַאקטעבראפ

 רעגייטש ןטלא .ןפיוא זיא ןוא טצופראפ ,ןָאפעגרעביא טעברא רעד ךָאנ ךיז
 .ןב !ו'ַאפ ןכ ױ עמ נא געלע | פי ןא ----- ירד סָאש רע וועש 1 ראו ןפי וא ןדנוװושירוא : | . 1

 + טייל ַא טרעװ רע ,טגייטש לַאברָאק זַא ,טסעומשעג ןעמ טָאה עװָאלזָאק ןיא ==

 ?1ױרַא לָאמַא םיא טָאה יֹוזַא ."?גנוצ םענעפילשעג ,, ןוא שוילעּפַאקי םעיינ ןטימ

 יי 1 :?עזָאלולעצ , רעד ןופ טסינישאמ רעד ,יקכוװעשטמָאט טגָאזעג

 יד יב ערעירַאק ַא ןכַאמ ?ַאבהָאק ןַאפ יליוו לגניצ םע על ןטימ | -- 

 7 י | | .סעקעדַאכ
 ."עמיור , יד ףיוא ןרָאפעגּפױרַא םייהכנעלעג רעדעי ויכ ןיא לַאברַאק ליײוו |

 ןוא ,טנאנעלע ,יירפ ,םינינע עלא ןגעו ,ןעגנופמאזראפ .עלא ףיוא טהעהעג טָאה

 יד טניילעגניירא קנאהעגנ ןייז ןוא טייקרעטייח ןפורסיורַא טנָאקעג טָאה רע לי |

 / ןרעג םיא ןעמ טָאה ,תונשה ענעגייא ערעײז םיול ןפייקעצ ַא ?יומ ןיא ,רערעהוצ |
 | יי יה | ידָאלּפַא

 רעד ,םירעיײוּפ ןֹופ טמַאטש רע !טָאה רע ...טוָאה ;ענעלָאק אבא ---

 2 | ...רנַאטשהַאפ ןשירעיופ טָאה ,עמלעש
 2ונגָא , ןיא .גנוטײדַאב ןוא תובישח ןייז ןסקַאװעגסיױא ןיא סעקעדַאכ יד ייב |

 י | .עיסימָאק:רידיווער רעד ןיא ט?ײװעגסיױא םיא ןעמ טָאה * "ָאװ
 רע יו ,וװטַארעּפַאַָאק ןקיזָאד ןיא ןעזעג םיא ןכָאה עווָאלזָאק ןופ ןששנעמ

 ,שטשעלק רעד טימ ןעזעג ךיוא םיא טָאה'מ .ףוקרַאפ םוצו טקוקעגוצ ךיז טָאה

 ןטימ ןײג טגעלפ רע .עקנַאניצ ףיוא עקטַאי א טַאהעג טָאה עטַאט ריא סָאװ

 : .לוב .יִד ףיוא ,עשנעג ףיוא ??עצנַאלס ,, ןיא ?יטנפסנימ ,ָאניק ןיא לדיימ םבצק

 .יַאמ ישטעשט ףיֹוא "ענדָאלכ, עינרעקוצ רעד ןיא ןוא ?סייוװ רעד ייב ןרָאװ

 .וווטַארעּפָאָאק .רעשיקעדַאכ ַא *
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 רעקיײזַאד רעד ףיוא (טרוישורקק ןבָאה תורעשה ןוא סעקטַאולּפ יפה רענעדוישיראפ

 ײז .ןעגנַאגעגנָא קינײװ ץלא םָאד ןיא ןפטַאט ןיז ןוא ןענסנעשטש רעבָא ,עמעמ ||

 ףעג ןיוש טָאה'ט ןרָאװ ,ןטעברַא יד םלואעגוצ ,גנויוב רעײז טימ טבעלעג ןבָאה
 | י .טסברַאה 'ייב ןטלַאה

 .עי גאוועקניופ יד ,רָאנ ןוויוא םעד .סעמַאקס יד רַאפ ןזייוואב ב רָאנ לָאז עמ ---

 :"עזָאלולעצ , רעד ןופ רעֿפעטשגוויז א רעד טלעטששעג ײװ טָאה ןוויוא םעד |

 םער דייש סָאװ .ןוא .טנַארעיפ ןכָאנ ןעמוק לָאז רע ,ןטעבעג םיא טָאה עטַאט רעד|

 | .ןרעװ הוושומ ןעמ טעװ ,ןיול

 3 .ערקירפ ַא א ןעוועג זוא סָאד .ףליהעג ַא טימ ןעמוקעג זיא רעלעטשנוויוא רעד

 רעמסיימ רעד ןעמעװ וצ ,טסוװעג .טשינ טָאה ןידנַאלב רעלעה רעד .שינענעגַאב

 ןידנָאלב רעלעה רעד זַא .,טַאהעג טשינ גנֹונַא ןייק ןבָאה רעדיװ ײז ,םיא טריפ

 | .רעטסיימ !ָא;םעד יב .טעברא
 - קוהדנייא ַאזַא --- ןעיצקירּוצ טלָאװעג ריז רע טָאה ענר רעטשרע רעד ןיא

 םינּפַא ןענעז יז רעבָא .ןײגקעװַא ןוא ןעיירדסיוא ךיז טושּפ --- טַאהעג יז ןבָאה

 ןוא ןָאטעג ?ביימש ַא רע טָאה ,םיא ןופ טשַאדרעביא ןוא טשימעצ רעמ ןעוועג

 יב .ןבילבעג זיא
 ןוא ,שיט םוצ םיא ךיוא ןטעכחַאפ ךעלריטַאנ עטַא אפ רעד ! דוביכ זתעבי

 | - :ןטלַאהעגרעשנוא ןטלַא םעד = רעטסיימ רעד
 -.עלעזעלנ ַא ןעקנידטסיוא ,,קעשַאטס  ,םוק -- |

 | | | .טשינ קנירט ךיא ,קנַאד .א ---
 : ןעמונעג דלַאב ךיז ןוא ןרערניײא טזָאלעג טשינ ןפוא םושב ךיז טָאה רע

 ,םייפ קידנשימ ,םיא ןבעפ טעבחַאעג ךיוא טָאה ענסנעשטש .טעברַא רעד

 ירנָאלב רעלעה רעד רעבָא .המקנ בילוצ סעּפע ןָאטּפָא טשינ לָאמוצ לָאװ רענעי
 םיא טָאה עטַאמ רעד ןעװ ןוא .,ןטײװצ  ַא ןוא גָאמפ ַא טעּבראעג ךעלטנרַא טָאה|

 א ןיולב רע טַאה ,רעטסיימ ןצוח ,ךיז ןופ סעּפע ןבעג טלָאוװעג ןענעגעזעג ןתעב

 | .ּפָאק ןפימ ןָאטענ לקָאש

 | - - - .טלָאצַאב ןיוש זיא'ס ---
 קידנעעז ,זיא ןוא טייקממעש-אפ רעייז טימ ןגיוא ענייז טקישעזעגנ טָאה רע -

 כה .ךיז םימי רענעדירפוצ ַא ןעגנאנעגקעוװַא ,הענכה רעיײז

 | .םיא ןנעװ טדערעג טשינ רעפעּפש לָאמנײק ןבָאה ײז
 - ,ענבַארגז ַא ,ןענַאטשעג ךעלדנע - ?ביטש סָאד זיא רעבמעטּפעס ףוס םֹוצ

 -ענוישזג רעד וצ רעטצנעפ ןייא טימ :טמיורטעגסיוא סע ךיז טָאה עטַאמ רעד יו יי
 ןיא ,עװָאלזָאק ןיא ?ןייה עטשרע סָאד .י!עזָאלולעצ רעד וצ ןטייװצ ןפימ ןוא

 עלעג;לעה א .ןָאיּפ ַא ןוא רעטסעמ מ:לקניוו ַא א םיול ןטלַאהעגסױא זיא ץלַא ןכקעוו

 | ;טַאלב ַא טימ ריט יד ןֹוא .עכירשס רעטונג ַא רעביא ךַאד רעכיוה ַא ,עקרוטַאקוטש

 -  .סעגנַאיליפ טימ ןעוועג זיא סָאלש
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 קידנבעג ;ּפָא ,טייקטרירעג טימ טנָאזעג עטַאט רעד טָאה --- .ןוז ,גנוטמַא ביג --
 טשינ ביוש ןייק ןהנוא לָאז עמ ןוא רעיפ ןפיוא גנוטכַא ביג -- .?סילש םעד
 | | - | ...ןעמענסורַא

 .ץיא ענסנעשטש ,רעדניק יד ךָאנ עיצוקעשז ןייק ןעגנַאגעגקעװַא זיא רעי
 רַאפ קיטימ םעד ןוא ,"קַאה יד, ןטַאט םעד טָאטשנָא עיטרַאּפ רעד ןיא ןבילכעג
 - י- שטיװָאכישט יד טכָאקעג טָאה עלַא

 - ײװצ שמַאזעג ךיז ןוא ,געט עכעלטע ףיוא | ןביקעגסיוא ךיז טָאה עטַאפ רעד - |
 םוצ טשינ ןוא עטרַאװיעדמוא ןשינעעשעג ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןשיווצניא .ןכָאװ
 | | 2 | | : .ןביילג

 .יקסװָאנסָאס טעװַאיעג ךיז טָאה ןײגקעװַא סנטַאט ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא
 ןיא טשינ ,ךיא עז ,טניווװ ריא ?סָאװ ,םֹוג !רענייא דלעה ,וטסכַאמ סָאװ --

 קב | .עּפולַאכ ַא ןיא רָאנ ,דרע רעד
 | .בֹוח םעד ןכעגּפָא ?יװ רע
 לפיוו --- ןצפופ וצ ָאליק ןצפ ופ | ופ : ,זשָא ַארג ןעצ וצ .ָאליק טרע דנוה ייווצ --

 | : : יב ?םעניי ניא ןייז מעוו

 זענ ןײלַא קסוָאנסָאפ טָאהי ,ןענעכערַאב טגָאקעג טשינ טָאה ענסנעשטש
 | :טרעפטנע

 יד ,טלַאה .ןשָארג קיצנָאװצ ןוא ףנופ טימ סעטָאקז } קיצנָאװצ ןוא ייווצו ---
 5 !טלָאצ עסַאק

 - טָאה) ענסנעשטש ןעוו רָאנ ,טלעגרעבליז עינעמשז ַא ןעמונענסױרַא טָאה רע
 יי ר .ןטלַאהַאב יקסוָאנסָאס סע טָאה ,טנאה יד םיא וצ טקערטשעגסיוא

 | לָאצַכ ןָאק ריא זַא ,ןזײװ טלָאװעג ןיופב ריד בָאה'כ .רענייא דלעה ,ןייג ---
 טסלָאז ידכ ,שרעד נָא סעּפע טימ ךיא לעװ | לַאצַאב רעבָא .טונימ רעכעלמיא וצ
 י יי -  .טנױלַאב יקסוװָאגסָאס ױזַאיװ ,ןסיוװ

 : -םעד ןיקמװָאנסָאס ןופ גנונו ווו רעד ןיא ךיז טימ ןעמונרַאפ םיא טָאה רע
 {טעקַאנ ַא טַאהעג ןוא ,טלעג;עקטַאגָאר סָאד ןעמונענּפָא טָאה רעכלעוו ,ןטשרע
 | יב .בלעוועג םייב טניוװעג טָאה רע .זוברַא ןַא יװ ,ּפָאק

 .ןסאּפ ךיז רע טעװ רשפא .רעשינרַאגנַאלַאג ןשינַאטיּפַאק םעד רעהא ביג --|
 רַאפ טשינ ןיא'ס --- .ןכײרּפ ןביױוהעגנָא רענעי טַאה --- ...ופסדערי סאו ---

 יי יי | -  ...החוחס ַאזַא םיא
 .גנערב םעקריקַאֿל יד ןוא .קסע ןייד טשינ .קוינצמק ,ביג ,ביג --
 ןזײב א ןענסנעשטש ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא טָאה רעטכעװײעקטַאגָאר רעד

 רָאּפ ַא ןיא .ךיז רעטנ'ה ריט יד קי דנכַאמרַאפ ,ןעגנַאנעגסױרַא זיא ןוא קילב:
 ןוא ןזיוה ענעטַאנַארג ,ןשַאמַאק עניורב טכַארבעגנירַא רע טָאה םורַא טונימ
 - .סײנ ץלַא .?בּרַא יד ףיוא ןענולַאג ןגעדלָאג טימ עקרַאנירַאמ .ַאזַא ךיוא
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 -  | .ןלױפַאב יקסװָאנסָאס טָאה -- ןָא וט --
 לברַא יד .טיירב וצ ןעוועג זיא עקר ַאנירַאמ יד .ןַאטעגנָא טָאה ענסנעשטש

 .גנַאֿפ וצ

 סָאד .ןכאמהעביא ײװצ םנייא ריד סע טעװ טרַאבויפ .טײקשירַאנ א -- |
 .רַאפרעד טַאווכ- ...ןייז טשינ ןכייצ ןייק טעושס ,ןענערטּפָארַא רע םעװ דלָאג

 רַאפ ּפָא סע ךיא .בעג ריד ןוא ,סעטָאלז טרעדנוה ייװצ ןטסקיצניװמוצ ןעמונעג |
 - .טנוזעג סע גָארט ,ץערוחב ,םענ .קיצנָאוװצ

 ןופ ?בלובמ .טיעעג : ענסנעשמש / ךיז שָאה -- טשינ סייוו ךיא רעבָא --
 - - ריאפרעד טליװ ריא סָאװ ,טשינ סייוכ --- תורישע רעטכַארטַאב רעד

 ליה סע יװ ,ביג ןֹוא םענ ,עקרעדורב ,ךיא .טשינרָאג טשיג ליוװ דיא --

 ...םײהנגעלעג ַא יב לָאמַא רשפא ,טשינ קנַאד ,םענ ,םענ .רימ טלעפשג
 ןיא טריפעגסיורַא ןוא עלעקעּפ סָאד טָא טּפוטשעגנײרַא טּוׁשּפ םיא טָאה רע ||

 ,ןָאפ סעומש ַא טעװ עמ .טלייאעג ןיחווו ץעגרע ,דעלנייװעג יװ ,ךיז טָאה .ןסיורד
 | | | .רעיירפ ןייז טעװ רע ןעוו

  ךעהַא ןעמוקעג טשינ ןענעז ןכַאז ַא:יד ז ,ןסיוטשעגנָא ךיז טָאה ענסנעשטש
 +עג טשינ ײז. טָאה רע רעבָא- .הבנג ןופ ןעמַאטש .ײז .ןפוא ןכעלרע ןייק ףיוא|
 פ?עיזַאקָא יד ןצונסיוא טשינ רע לָאז סָאוורַאפ .פעבהַא ר אפ ןגירקעג --- םעבנג
 טשיג רעטילימ םיא טָאה ריש:ריש ,םעניוװשזדעגנָא ,טעװערַאהעגנָא ךיז טָאה
 | יי | ...לַאװ םייב טּפַאכעג

 רע טָאה --- ןעוועג זיא'ס יװ , ןגָאז ךיא לעװ ,סעּפע ךיז טכַאמ  רעמָאט --|
 טעוװ עמ -- .רעשינרַאג םענייש םעד םייה רעד ןיא קידנטסעמנָא ,טקיאורַאב ךיז
 | .טְלֶעג טָאטש ןעמונעג סָאד בָאה'כ ,ןָאט טשינרָאג .רימ =

 ,ןשַאמַאק עקידנעּפירקס עיינ יד ןיא בוטש רער רעבֹיא םיירדעג ךיז טָאה רע |
 ,לברַא ןַא ףיוא קוק ַא טּפַאכעג טָאה .עריװ ַא יװ ,טנַאק ַא טימ ןזיוה יד ןיא .|

 ןיא .ןענערטּפָארַא ןזומי ןנעווט סעדנופ ןעמ םעװ דלָאג סָאד סָאװ ,קידנרעױדַאב

 :טסבלעז ,רעכעה טלופעג ךיז רע טָאה רעטינרַאגַאלַאג ןשינַאטיּפַאק ַא;םעד

 קנַאב ַא ףיוא קרַאּפ ןיא ןצעזקעװַא ךיז טנָאקעג קיטנוז םוא טלָאװ רע .רערעכיז

 ?נָאלס,, ןיא ,לאבורוָאק יו ריילג ייגניירא טנַאקעג טלָאוװ ,העטסעקרָא ןראפ עמאפסי

 | .."עצ

 .ןטרַאבויל וצ רעשיגרַאג םעד ןגָא-טעננירַא רע טָאה גָאט םענעגייא םעד
 - לקניװ ַא טכוזענּפָא טָאה ענייפ .ן ןבילקעגסױרַא ןיושי ךיז יז; ןבָאה "הבית ,, רעד ןופ

 רעכַא .טלַאטשנַא רעדיײנש א ןיא םעכרא ןעמוקַאב טַאה טהַאבויק ,ןצעמע יב

 ץלַא רע טעװ ,ןוקעּפָא סעיצנָארב רַאפ ,טגָאזעג רע טָאה ,ןגעו סענסנעשטש ןופ

 .רעמינרַאג םעד ןעגנערב רע סעװ םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ..ןָאט

 רעשינרַאג ןטכַארבעג םעד טכַארטַאב לָאמַאכָאנ ,סָאמ ַא ןעמונעג טָאה רע
 . ,םעדעפ עלעמסַאּפ ַא שָאילק א ןופ טייז רעקניל רעד ךופ קידנעּפעטסױרַא ןוא
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 ! "יי סטקאגשא

 ןסעזעג רעכיזמוא ןענעז'סי רעכלעוו ףיוא ,זָאנ רעד רַאפ ןגיוצעגסיוא סע עילָאװאּפ
 י | . .למעה ןשידָאמטלַא ןַא ןיא ןלירב

 ;םיוא טעװ ריא !רעטעמ ַא סעטָאלז קיסיירד ןוא ייווצ .ףָאטש רעקסלעיב ---

 - יי | = .ֿפיװזחַאה רעגנוי ַא יװ ,ןעעז

 טימ ןסעומשעצ ריז םוורּפעג ענסנעשטש טָאה טײצ רענעגייא רעד ןיא }
 - ,ךיצרַא ןַאּפ םעד רעדָא רעוועילבעה יד ןגערפ רע לָאז .טעבהַא חוכמ ןקַאשטמוס

 ,ןטַאט םעד רע טערטרַאפ טייצ דָאװ ַא ןווש .רעשעברַא רעטכעלש ַא זיא רע יצ

 ביוא .טעברַא ןגעװ םורעד רע טעכ .ּפָא טשינ ןיטולחפ סע טיפ עוטרַאּפ יד ןוא

 ןיא ןענישַאמ יד ייב קיבשטָאכ ,שרעדנַא ץעגרע ןייז לָאז ,ץַאלּפ ןפיוא טשינ

 .רעדָא .ךעלקיטש עגכָארד ףיוא ץלָאה סָאד טעװעקטַאש עמ וװ ,ײרעקַאה רעד

 2ןלעצ יד ּפַא טיצ עמ ןווא ביק טםיומ יירב םעד טכַאק עמ וו ,ןעלסעקסכ וַאק יד ייב

 עג ,טנקירטעג ,טסנעװשעג םרשוו .זָאלולעצ יד ווװ ,ייבעג םעד ןיא רו דא .זַאל

 טרעוו'ס וװ ,סנוויוא יד ייב .ןטעברַא יבַא --- ווו סניײצלַא .טסערּפעג ןוא טסייוװ

 ;בלַאק יד םימ םעשזעוו יד ףייא .?בעווש ןעמוקַאב וצ ידכ ,טיריּפ טנערבעגכיוא)
 וצ ידכ ,רעסַאװ טימ זַאנ:לבעװש ןזָאלעגנײרַא טרעוװס- עכלעוו ךרוד ,רענייטש

 טכַאמעג ָאד טרעװ טריּפס ךיוא ?ײװ ,יירענערב;טריּפס רעד ןיא .גיוק ןעמוקאב

 / ..ןעלסעקכָאק יד ןופ ּפָא םײנ רעכלעו ,גיופ ןקיטיינמוא ןיוש םענופ
 ידנעטש ןָאק עמ זַא ,ןֿפײטפָא ליפיוזַא ןַארַאפ זיא קירבַאפ רעקיזָאד רעד ןיא

 םיא טעװ ,ןפעװ לָאװ קַאשטמוס ידכ ןוא לי עמ בוא ,ןשטנעמ ַא ןּפומשנײרַא

 :ןגָאז ענסנעשטש |

 ןטשרע םעד ךיא קוק ,ןענעדחה וָאניא ךימ טעװ ריא בוא ,ףעש עינַאּפ ---

 טקעג ןיײק ןוא ,רעטנוא ךיא ביירש המישר יד .גנולָאצסױא ןייק ןָא טשינ שרוח

 2 : .טשינ ךוא םענ

 = םעוטש | ןצנַאג םעד ,טלעטשעגסווא ץלַא סָאד ענסנעשטש ךיז טָאה ױזַא
 .ןײלַא ןקַאשטמוס ןקַאּפ טנָאקעג טשינ רעבָא

 :סיורא ןוא םויצ:קיטימ לרָאטנַאק ןיא טּפַאכעגנירא לָאמנײא ךיז טָאה רע
 ,ןשטנעמ רס ַא ןעוועג ןענעז'ס ?ײװ ,ןעגנַאגעג)

 .קירײפ ןעוועג זיא ?רָאטנַאק סָאד רעבָא ,טנַארעײפ ןכָאנ טוװורּפעג טָאה רע
 טעוװ רשפא --- טרַאװעג ןוא ריט רעד ייב טערוכַאט ןפויוא טצע זעג ריז רע טָאה |

 הא יי יי י .ןעמוק טרָאפ קַאשטמוס

 ...טוָאלרָאװחַאפ ןוא טרעטפולעג טשינ ןעוועג גנַא ןיוש ןיא רעמיצ סָאד = |

 - יר ...רע?קע:רַאגיצ טימ לופ שיש רעד ,קיצומש עגָאלרָאּפ יד ,קנַאטשעג ַא
 - ןוא טעװעקַאּפעגנײא ךיז ָאד טלָאװ ץעמע יװ ,עטנפעעצ ,עקידייל - ךעלרעלפוש
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 - ,ןַאװיא ָאטשינ .רעטנוא ,תועמשמ ,טקניה גנומענרעטנוא יד .ןגָארטענפױרַא

 ,ן?ייאוצ ךיז ףרַאד עמ .קַאשטמוס ןייז טשינ ךיוא טעוװ רשפא ,קעֿלַאדוא ָאטשינ

 | - י : | .ָאד זיא רֶש ןמזמלכ

 ןבָאה - ,טַאטשרַאוײרעמיר רעד' ןעוועג זיא'ס וװ ,רעביאנגעק רעמיצ םענופו !

 טגנילעג טשינ ענסנעשטש טָאה הליחתכל .סעומש ַא ןופ רעטרעוװ ןגָארטרעד דיז

 2נויא דיז ןעמונעג רע טָאה/ ,ןעמיטש יד ןענעקרעד ןכָאנ רעבָא .ףיורעד שכַא ןייק

 'לָאמַא טָאה רעכלעוו ,יקסניּפנעק רעמיר רעד :ייווצ טדרערעג טרָאד ןבָאה'ק .ןרעה

 טעברַא יקסניּפנעק .יקסניבנָאג ןוא ,ןקַאשטמוס טקזוחעגפיוא ?עלעקנָאפ,, ןפיוא
 .טווצ רעד ןיא ןַארַאפ ָאד רע זיא רַאפהעד ,עטכיש רעטיוװצ רעד ןיא םינּפַאו
 רעדיװ רע טקידפושַאב רשפא ?טנַארפ רעקיזָאד רעד םיא ייב טו סָאװ דעבָא
 ...רָאטַאקָאװָארּפ ַא ,תרשמ ַא זיא רע זַא ,ןקידכושמוא ןַא

 יד רעביא םיולש ,סַאנ ןעוועג זיא!ס .ןסָאגעג טלמעד .טָאה ןגער ַא ןוא..

 ;ענ יקסניבנָאג יז טָאה -- ..ץומש רעד ,דָארמס רעד ךָאנ וצהעד ןֹוא בענק |
 .יר ןיא זיא'ס יװ ,ןײלַא טסיײװ ריא ,ןלייצרעד ךייא ךיא לָאז סָאװ --- .טנַאלק

 ר טָאה ,לװיטשי ענעמוג ןבעג לָאז רע ,ןקַאשטמוס וו ןעגנַאנעג ןיב'כ ,ןלַאנַאק }

 שינ דיא לעװ ,ךיא גָאז ,סעװרָאב,, .סעװרָאב ןטעברַא לָאז ךיא ,טנַאזעג רימ

 .סיױרַא ןוא קרַאק ןרַאפ ןעמונעגנָא טָאה *!קַאיליופ ,ּפָא ריז גָאר זיא , ."ןטעברַא |

 יי יב י .ןפרַאװעג 0
 ;נעק ןפורעגּפָא דיז טָאה --- ןרָאװעג עלדָאּפ ןצנַאגניא זיא ּפמופ רעד --=|
 ..ןעמיוצנייא ךעלדנע םיא ףרַאד עמ --- .יקסניּפ

 2ווקהַאֿפ ַא ןעוועג זיא יז .ןֿפרַאװעגסױרַא ךיוא רע טָאה רעטסעווש יד --

 גנַאּפ ןייז ןּפוטשנײרַא ןיהַא טכָאװעג טָאה לַאברַאק רעבָא ."ָאוװיננַא , ןיא ןירעפ
 רעד ןיא יא רעה .טנַאה רעד ףיוא ןלַאברַאק ןעגנַאגעג קַאשטמוס זיא ,שטשעלק

 .טנַאהוַא טשַאוו טנַאה א --- עיסימַאק;ריידיװער רעד ןיא רענעי ןוא ,גנוטלַאװרַאפ

 .גנופַאצסיוא רעטצעל -עד | ןופ סעטָאלז ןעצ ןבולבעג קידלוש רע זיא רימ ןוא

 ?ןעקנעש טפרַאדַאב בָאה'כ :ןײלַא טנָאװ ,ונ ?ןעקנעש טפרַאדַאב  םיא ךיא כָאה
 זומ .קיֿפײה זיא ,טניררַאפ טסָאה וד סָאװ ,סָאד .טשינ םע טגָאז רענייק --

 , .ןבענּפָא רע

 ךיא .המישר רעד טיוק ןרי לָארטנָאק) ןומ רע ,טשינ טקנעדעג ,טשינרַאג טשינ

 ךוא *?ןכענּפָא רימ ריא טעװ עשז ןעו ,קַאשטמוס עינַאּפ, :?ָאמ טיײװצ ַא םוק |
 *!ןכענּפָא ריד לעװ ךיא רעדייא ,ןסיירעצ .?ויטש יד רעירפ טסעוװ) :טכַאפ רשע

 .לָאמ  יירד טֿכיג המכח ַא .ןסיירעצ טשינ לעוװ'כ !ןײג .ןגױא יד ןיא ןעמעֿפַא רַאפ

 !ןערָאּפוא ריז םיא טימ היא לעװ ,ןבענּפָא טשינ טציא רימ םעוװ רע זַא
 ןוא .ךיז קיאורַאב ,םײחַא רעטציא וד יג ...ןגָאז רײד לעב סָאװ ,טסייוװ ---

 .ןָאפ סעומש א םיא טימ ךיא לעוו ןגרַאמ

 .טסײװ רע -- לָאמ ןויא םיא וצ ךיא םיק .ױזַא ךיוא עקַאט .ךיא .קנעד ---



 ףוסל רעבָא .טנשקעעגנייא יקסניבנָאג ךיז טָאה -- ןײלַא זומי דיא ,ןיײנ -- |

 : | : .ןעגנַאגעגקעװַא - ןוא ןבעגעגכָאנ

 ןםיװ ןטסעב םוצ עו יקסניּפנעק זַא ,ןָאטעג טכַארט ַא טָאה ענסנעשטש |

 - ֿזייה-יפ ןכרוד זיא רע ןֹוא ,?רָאטנַאק ןיא ןעמוק ןגרַאמ טעװ קַאשטמוס ןעוו

 י - - .טסווועג עקַאט טָאה יקסניּפנעק ,טַאטשרַאװ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא
 ױזַא ,תונובשח יד ןעגנערב גנונחרָא ןיא ףרַאד רע .ףניפ םֹורַא ןגרָאמ --

 ןֹוא .טשינ ךיא רישנַארַאג םעד רַאפ ,ןעמוק רע טעװ יצ רָאנ ,טנַאזעג רע טָאה
 | : ' ?םיא וצ וטספרַאה ןינע ןַא רַאפ סאו ןגעוו וד = |

 י 0 5 יה : .טםעב-א ךוז ךיא -- א 2

 לָאװ עמ רעבָא ,ןעמ טײרפַאב ,הברדא ,ןעײרפַאב .רעגרע זיא םעד טימ ,א --

 .ןבעגנייא ךיװ טעװ רשפא ,גערפ/ ַא וש ,אלימ ...ןעמענוצ ןצעמע רעטציא

 רַאּפ ַא ףיוא טקיטעּפשרַאֿפ ענסנעשטש ךיז טָאה גָאט ןקידנעמוק םעד

 .ןיא ןרָאװעג טונ טשינ זיא ןשטיװָאכישט :חמיס ַא ןפָארטענ ךיז טָאה'ס' .טונימ
 :ַאקעצ ךיִז טָאה רע .קידנעטניוװצ ךיז טעברַאענ רע סָאה געש יײװצ ןיוש .רעיומ

 .ןלָאװעג ץרַאװש ןוא ןלָאװשענפױא םיא זיא טנַאה יד רָאנ ,טכייפ טעשטעיל|
 -- ורוצ סע ןָאל , .סיפ יד ףיוא םיוק ךיז טלַאה שטיװָאכישט זַא ,ןעזעג טָאה'מ

 טשינ טָאה שטיװָאכישט רעבָא ."רעטקָאד ַא וצ יג --- ןטָארעג םיא .ןעמ טָאה
 ןכָאנ .קיציײג ןעוועג דע זיא טעברַא רעד ףיוא ןוא םיריוטקַאד ןייק ןיא טבײֿפנעג

 ָאכישט ןיא ָאד ןוא ,רעיוש םענופ ןעגנַאנעגסױרַא ןעמַאזוצ יז ןענעז טנַארעיפ/

 .?םיוא ךעלקערש םיא ךיז טָאה םינּפ סָאד .ןרָאװעג טפייטשרַאפ םעטּפַאר שטיוו

 .םוטש זיא רע .ןעגנערבסױרַא םנָאקע טשינ טרָאװ ןייק טָאה רע ןוא טמירקעג

 / .רָאק טימ יקסװָאקילװַאג .עקשזָארד ַא ךָאנ ןענסנעשטש טקישעג סָאה'מ .ןרָאװעג

 ענסנעשטש זיא טלמעד טשרע ,לָאמיּש ןיא ןשטיװַאכישט טריפענּפָא ןבָאהי ןלאב

 יש : .רָאשנַאק ןיא בג:
 .טלָאװעג טָאה .ןיקסניבנַאג ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז רע טָאה ?זייחהיפו ןיא .== =

 .געוו םעד טלעששר רַאפ טנַאה רעד שימ םיִא טָאה רענעי רעבָא ,ןדיימסיוא םיא
 | .ןײגנײרַא רעטשרע רעד לעװ ךיא ,,טרַאװװ ---
 ;גײרַא טשינ טרָאפ ןקַאשטמוס וצ רעבָא ,ןענסנעשטש ןטלַאהרַאפ טָאה רע

 / רעסַאלב א ןײלַא ,טנַאװ רעד ןיא טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג ץלַא ןיא .ןעגנַאנעג
 י י | יי | - .טנַאװ יד יו

 ל?טשינ יצ ,ןײרַא וטכײג זוא -- |
 -  ..גנירג ױזַא טשינ זיא סָאד .דלַאב --
 רעד רעשניה ןדנוװושרַאפ זיא רע רעדייא רעבָא ,טיײרדעגסיוא ךיז טָאה רע

 | | /  :עצײלּפ ַא רעבירַא ןפרַאװוצוצ ןזיװַאב ךָאנ ,רימ
 .ןצישיאװ ןוֿפ טשינ טסיב ביוא ;?לחומ רימ ײז ,וד ןוא -- |

 .העטצנעפ םרעמיר ןרַאפ טרַאװעג טָאה ענסנעשטש

 / -י | יי : / 100



 .ןָאטעג גערפ ַא יקסניּפנעק ט טָאה = ?ןעגנַאגעג ט טרָאד ריד זיֹא יו ,ונ ---

 יד ..ןעוו ,טפמעד טשרע ןײג לעוװ'כ .ןעוועג טשינ ןיב'כ --

 רעבָא ..."יקסניבנָאנ ןעמוקסיורַא טעוװס ןעװ, ןגָאז טלָאװעג טָאה רע
 ;עג ,ןסָאש יײװצ ןרעדנַא ןכָאנ רענייא טרעהרעד ךיז ןבָאה עדנוקעס רעד ןיא
 - ןיא טָאה ץעמע זַא ,ןטכַאד טנָאקעג דיז טָאה'ס -- ?רעמוצ ןגנע ןכרוד עטפמעד
 .ןָאטעג ּפַאלק ַא לָאמ יײװצ רעּפַאלק:ןביוטש ַא טימ  ?רָאטנַאק

 טשינ ןיוש ןבָאה יז .ןָאפעג טלעש א .יקסגיּפנעק טָאה --- ...ייז לָאז ,דַא ---
 | !טַאװיװ ףיוא ןסיש וצ וװ

 י | : ;0 ?רעװ יה

 ...ךיז יֹוזַא ןייוונטייצ ןיא ,רעוועג ןבָאה ייז .סעקישטַאירדָאּפ | יד | ,ונ -- |

 .ףיוה ןפיוא ןפָאלענסױרַא זיא קַאשטמוס ?ײװ ,טקידנערַאֿפ טשינ טָאה רע -
 ןלעװ טכָאװ רע יװ ,ליומ סָאד טנפעעג ןוא ךיוב ןרַאפ ןטלַאהעג ךיז טָא ;ה רע
 : . .רעטכעלעג ַא ןעקשרָאּפסױרַא

 | רעד ךימ טָאה רע --- קידנלַאפ ,ןָאטעט ץכערק ַא רע טָאה -- םיא טּפַאכ -- |
 | | ...םידנַאב רעד ...טעגרה

 ךיז טָאה קַאשטמוס רעבָא ,םיא וצ ןָאטעג ףרָאוװ ַא ךיז טָאה יקסניפנעק

 .ןברָאטשענּפָא ןיא ןוא סופ ַא טימ ןָאטעג עגירד ַא ,טײז ַא ףיוא טייר דענרעכיאה

 ;נעמַאזוצ דיז ןענעז'ס .קירבַאפ רעצנַאג רעד רעביא ןָאטעג עשזדוח .ַא טָאה'ס

 ,המיא רענדעשז קידוװעקערש ַא םימ ןגימ:רב םעד טכַארטַאב ,ןשטנעמ ןפָאלעג

 ,יקסניבנָאג רָאג טגיל לעוװוש רעד ףיוא- טרַאד זַא ,ןגירשעג טַאה יקסניּפנעק ןוא

 .ןײלַא ךיז ןֹוא ןקַאשטמוס טעגרההעד טָאה יקסניבנָאג זַא

 ?טקירענעצ זיולב יז ןענעז .ר רשפא =

 | !ןײרַא לָאשיּפש ןיא ?ןעװעטַאר ןענָאק ןעמ .טעװ רשפא -- =
 טָאה'מ רעכלעוו ןופ ,עטיוה ןלקנוט עגעי ,עמרַאפטַאלּפ ַא ןרָאפעגוצ זיא'סי |

 | | - .גנימימ ןפיוא טדערעגֿפַארַא |
 ריז ןנָאה ,ןֿפױק ןופ רעשערב יד ףיוא טגײלענפױרַא יז טָאה עמ ןעוו

 טשינ, :ּפָארַא עמרָאּפטַאלּפ רעבלעז רעד ןופ רעטרעוו סיקסוװעיליסַאװ טנַאמרעד
 ,ןעמונַאב טָאה ענסנעשטש ןוא ..."'גנוג דרָא יד רָאנ ,קַאשטמוס טשינ ,קעלַאדוא

 .?רַאפ ,ןענעמעװ רַאפ -- טבעלעג טָאה רע יװ ,ןעמוקענמוא ןיא קַאשטמוס זַא

 יו;  ,ױזַא טקנוּפ ןגיק טגָאקעג טלָאװ ,ענסנעשטש ,רע ךיוא .ןצעמע קידנפערפ
 ...עינַאו ַאלד רעזָאלפליה | וא רעקידהמקנ רעד ןיא רעװלַאװער ןטימ יקסניבנַאג
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 :ָאכישמ ןוא ןקַאשטמוס ןופ היווק רעד רַאנ טרעקעגמו א ךיז טָאה עטַאט רעד

 ,םלוע ןא ופ ןײזײב ןיא ןקַאשטמוס גָאט ןייא ןיא ןכָארגאב יז טָאה'מ .ןשטיוו
 רעפייל א ןוא ,דָאכ א ןַא ,רעלמערָא ןששיװָאכישומ זוא ,עדער א ןֹוא ץנערק טימ

 טימ דנַאנײב "אלשעגפיועומ ךיג ףיֹוא טָאה ענסנעשטש סָאװ ,ענמורפ רעװַאנסַאס

 ןבענעג גנוטכַא ןוא ,ךיז קידנשיוט ,ןגָארטשג יז ןבָאה רעוועיקכעה יד .ןיקסװָאקילװַאג

 ױזַא טָאה רעכלעוו ,עגעלָאק ַא ןופ געוו ןטצעל ןקיזָאד ןפיוא סעיָאביװ .יד ףיואי

 ןבירשעגנָא ןעוועג ױזַא ,תועמשמ ,זיא'ס .ברַאטש א טכַאמעג שירַאנ ןוא םעצולּפ
 םענעכָאטשרַאֿפ ַא ,רעמילּפשצקָאה ַא ןופ טשינ טבחַאטש רעטייק ןרָאװ .ןביוא ןופ/

 : - .קנעלעג םענופ רעכעה
 סעטָאלז ףניפ וצ הנמלא רעד ןבעגעג ןוא טפעג;החובק טלָאצַאב ןבָאה יײז

 ידכ ,עקדוב ריא ןיא םערעוװ ירד יד טימ ןעגנאנעגקעװא זיא .יז .םותי א רַאפ |

 ,טלעטשעגפיוא טָאה רע סָאװ ,טנעוװ יד ףיוא קילב ןטוש ַא םימ טרָאד ןקוק וצ |
 לָאז יז ,ריא ןגעוו קנַאדעג ןטימ טּפַאלקעגוצ טָאה רע סָאװ ,עקיצעפָאּפ רעד ףיוא

 .ןשינלעק ןופ ןָאקַאלּפ םעד ןֹוא עיפַארגָאטָאפײהנותח רעײז ןטלַאה וצ וװ ןבָאה

 יז 8 יב .רעסַאװ

 ?םיבא ןענ אטשעג ןיא ,עליטש ןוא עלעקנוש ַא ,עקדוב סעשסיווַאכישפ רעד |

 ;צָאלװ ןוא .ענווישזמ רעד ףיוא קילבסיוא םעד קידנלעטשרַאפ טשינ ,רעקירעדינ

 ,ערעיזָא רעד ןופ דַאלפרעסַאװ יד רעטצנעפ ןכרוד ןעזעג טָאה ענסנעׂששש .קעװַאל
 ןכלעוו ר רעביא ,ץנַאלג ןװָאטַאמ ַא שימ ,ןייש:הנבק רעד ןיא עטפייטשרַאפ א

 .סָאטש ןופ רעלרעייפ ענעפרָאװעצ גנונ דראמא ןיא יד טשטילגעג ךיז |} בָאה'סו

 ףיוא ךיילג ערעדנַא ,עװָאלזָאק קידנדיײמסיוא ,טײז ַא ןיא טקוקעג ןבָאה עכנַאמ

 ןלעװ סעטָאלז קיצרעֿפ יד זַא ,ןיימ א טימ טקטניּפעג ןוא ,עקדוב סהנמלא .רעד

 .לָאמַאכָאנ רעוועילבעה יד ךיז ןקעװ רשפא .שדוח ַא ףיוא סנטסכעה ןעייטס
 / טעװ ;ןקיטימ .יד טכָאק יז ?סָאװ דָאנרעד רעבָא ,םימותי יד רַאפ ןגיילפיונוצ

 | ;טיוא ןופרעד ךיז ןעמ ןָאק יצ רעבָא ,טייצ לקיטש סיוועג ַא רָאנ ײז רַאפ ןכָאק
 ."הבית,, יד ןזָאלרַאפ יז ןלעװ גָאט ֹצ דַאיל ַא ,סנקירעביא ?מסקעזעבלַאז לאה
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 ןיא ךיז ןגָאֿפשהעד . .רע רניק יד טימ ןעמענ ט טשינ רענייק יז טעװ טסניד ַא רַאפ

 ...עיצקודער ַא טייג םוטעמוא ,סיזי רק א זיא'ס לײװ ,דעלנעמ טשינ ןיא קידבַאפ ַא
 .גנונעפָאה עכַאװש א ךיוא זיא -- ןײרַא בוטש ןיא שעװ ןעמענ ףיוא רעדיווװ

 - בוא .דלַאװ ןיא טסָארכ ןביילק יאדװַא עוו יז . טסָארכ -- רעביא זיולב טכיילב

 .וצ קחַאמ ןטלַא ןפיוא ןפיוקרַאֿפ יז ןָאק ,ןקַאּפ טשינ ןלעו סעשװרפסײדֿפַאװ יד |

 | | | ...טניב ַא ןשַארג קיצפופ
 רַאפ םעפערעשט עטּפַאלקעצ יד רעביא ךעדער ןָאפעג עשטירקס ַא ןבָאה'ס

 טָאה רע .רעטצנעפ ןרעטניה ןזיװַאב דיז טָאה עדרָאס עשידרעפ ַא .בֹוטִׁש רעד
 א ןָאטעג עקסַארט ַא ריש יד ןיוש טָאה ,ןגעקטנַא ןפיולוצסיױהַא ןזיװַאב טשינ - 

 .רעטסעווש ןוא רעדירב יד ןופ תולוק יד ןסירעגנײרַא ריז ןבָאה בוטש ןיא;

 : - !ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןענעז רימ ,ענכנעשטש = |
 | : | ?ענסנעשטש .,וטסיב וו ---. =

 - ןבָאה ,םיא ףיוא לאפעגירא רעטמצניפ רעה ןיא ןענעז ןקעילַאװ טימ ענכאק |

 - סםָאװ ,ריירפ ןופ טכַאלעג  טקירדעג םיא ,טנעה יד ףיוא ןעגנָאהעגנָא ךיז
 | וי = .ןפָארטעגפיונוצ ךיז ןבָאה עלַא

 יד ןופ עטַאלב יד ?ד גזײאצַארק ןפיוא קי דנצַארקּפָא ,ךיז טָאה עטַאפ רעד
 | | :לעװש רעד ןופ ןפורעגּפָא ,לוויטש

 ינרעמצניפ א; רעד ןיא ליײוװ ,פמָאל םעד ,ןֹוז ,ןָא דניצ --

 | :ףיוה םענופ עקנַארעװ .ןוא

 .ןכַאז יד ןגָארטרעכירַא - ףלעה ןוא --

  ,ןערבעשז טימ ןוא ענעגייא יד םימ  שסירנַאב ריז ,רעיפ ןדנוצעגנָא טָאה רע
 ןפיוא ןענַאמ ?שעג ץלַא ךיא עקגָארעװ ןוא ,,ןריפ וצ טכארבעג ידז טָאה רעכֿפעװ

 - .ןעגנורּפשעגסױרַא ריא וצ יא רע .ףיוח
 | .שורעוו ----= ||

 | ..קימוקק םעד םענ ...שוג ,טוג --|

 ןנעג טָאה יז ,קַאזנעװ {ןטסוװַאב םעה סעציײלּפ יד ףיוא ןפהָאװרַאפ טָאה רע
 ,ענעקַארשעגרעביא ןַא .,טרָא ןופ ךיז טרירעג טשינ רעבָא ,ןרענעלק- םעד ןעמי

 - טעװ ,יירער ןַאנּפָא ןַא רַאּפ ןזײװסױרַא ץלַא ךיז טעװ לָאמ קישציא ךיֹוא ביוא זַא/

 .ןגָארמרעביא טשינ יאדוװַא ןיוש סע יז

 לויה םוצ ןָאטעג פוטש א טכייל יז טָאה רע

 | .טסומ  םענ נעגייא ןפיוא ,םנגייא ףִיוא טסײג .ןײרַא יג :
 .קעילַאװ  ;היק רערעטצנופ רעד ןיא סעקימולק יד טגײלעגקעװַא ןבָאה יי

 עקנָארעװ ןוא ,ןכַאז טשער רעד רךָאנ רופ רעד וצ ןפָאלעג ןענעז ןענ כאק טימ

 ךרעװעג טלַאק ריא טלָאװ'ס יװ ,ןייצ עטמעלקהַא ַאפ ךרוד ןָאטעג גָאז ַא טָאה

 | | / .קיטכיל ךַאמ --
 - ןביוהעגפיוא םיא ,םמָאל םעד בומש ןופ םכַאהכעגנײרַא , טָאה ענסנעשטש
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 .  ןסײװ ,סעקרעייפ טימ ןוויוא ןסיורג ַא ןעזחעד ײז ןבָאה ט?מעד ןוא ,ּפָאק ןדעביא
 .ןטימניא ?ריט;לַאפ ַא טימ ,עטעוװעילבעהעג ַא א ער פ עטַאלג ַא ,קניפ

 וי | ?ךיוא רעלעק ַא סע טסייה רימ ןבָאה -- |

 .ערעיזַא רעד ףיֹוא זייא ןקַאהנָא ןעֶנָאק ןעמ טעוװ ג ניליִרפ רַאפ . ןעד יװ --

 .ןלײצרעד סנטַאט ןטיפ ?זײה םעניא טבײלנעג טשינ ץְלַא ךָאנ טָאה יז
 ..עטכָאבעלַאב ַא ןופ גיוא ןטימ ץְלַא קידעצַאשּפָא ,טכילגעגסיוא ןיוש דיז .רעבָאו

 החירב ןיאב ךיק עקיזָאד יד טעװ ,םעד ץוח ָאטשינ רעמ זיא'ס וליּפַא ביוא ?ײװ
 יי .ןקעלק ךיוא

 .ןבײהֹוצנָא ָאד סָאװ ןופ ,ןסיװ לָאז'כ ,ץלַא זײװַאב --

 -.רעלגוטש יד ןוא ?רעמעק-זּפש ןטימ זיוהריפ סָאד ןזיוװאב טָאה ענסנעשטש
 ענרעצליה ייוװצ ןענַאטשעג ןענעז'ס ווו ,רעמיצ סָאד ךָאנרעד ,עכירטס רעד ףיוא !

 ַא ןוא טעװעילַאמעג ןעוועג ןענעז טנעװ יד .ןטעדובַאט ירד ןוא שיט א ,ןטעב

 זיא סָאװ ,יַאמ םוא טַאלב ַא יװ רעשצנעפ יד ןוא ,לטנעק ַא טימ רילָאק ןקידֿפַאג

 - | ?ןידעלעס יצ ןירג:לעה :רָאלק טשינ סעּפע
 יא -- טמירַאב עטַאט רעד ךיז טָאה -- רעטצנעפ יד ףיוא קוק ַא ביג --

 ..ןרעטפולסיוא ןענַאק טסלָאז ,קישטפול ַא ַא טימ גנַאטשקורהַאפ ַא רעטצנעפ ןדעי

 ,טלעטשעגנדירפוצ יז רע טָאה יצ  ,ןגיוא יד ןיא טקוקעגנײרַא ריא טָאה רע
 - ןדָאװ ,ןַאטעג ?ביימש א ףיורעד טָאה ענסנעשטש .ןביול רַאפרעד םיא םעװ יז יצ

 קידנטרַאװ ,ןעמַאמ רעד ןכײלשכָאנ דיז לָאמַא עטַאט רעד טנעלפ ױזַא טקנוּפ
 ,טנעמָאמ א ןעוועג זיא'ס ןוא ןטכיולענפיוא טָאה עקנָארעװ .טרָאװ םונ ַא ףיוא
 . ןטַאט םעד ןָאפ וצ שוק ַא ,ןגייכנײא .ךיז טעוו יז זַא ,טכַאדעג ריז .טָאה'ס ןעוו
 :י 8 יב יי -  .טנַאה ןיא
 יז זומ עמ .ןבירעגסיוא' ןצנַאגניא ,ךיא עז ,עטַאט רעד טָאה לברַא יד -- = }
 | יי .ןעײנרַאפ ץורית םוש א ןָא טנייה

 :ענ יז טָאה ,עמַאמ יד יװ .עקנָארעװ עצנַאג יד ןעוועג .זיא גָאז ןקיזָאה ןיא
 .םעּפע ךרוד ץֶרַאח ןזײװוצסױרַא רעבָא ,דרעפו ַא יװ יז -ַאפ ןעװערַאה טנָאק

 טמעשענ ריז יז טָאה סָאד ,טשינ -- טרָאװ דעקביל ַא רעדַא שייקכעלטרעצ ַא
 יי - יי ר 8 0: .טנָאקעג טשינ רעדָא

 טָאה רעכלעוו ,| ערבעשז טימ ןעמַאזוצ טכַארטַאב ץלַא ןיוש ןבָאה יז ןעוו = - |

 ,ןָאטעג גערפ ַא עקנָארעװ סָאה ,גנורעדנוװַאב ןייז טקירדעגסיוא עלַא ןופ רעכעה |
 | .טיוהבצשנװָא ףיוא ָאטשינרָאג זיא'ס ליײוו ,ןפיֹוק םעּפע ָאד ןָאק עמ וװ

 ,ןגירק דימת םיא יב ןעמי ןַאק פיורב ! זיקסווָאנסָאס וצ ,ןוז ,ףיול ַא ופ -- =

 / ךיז טקיש םעד ןָא ,ןפנָארב ךיוא גנערב ןוא ,ונ . * ןָארעלַאב ןוא ,גנירעה א ַא ןוא
 | | | ...טנייה טשינ

 : ,טשרו וו ַאזַא *
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 ,םָאט ןופ טרעקעגמוא ענסנעשטש ךיז טָאה טונימ קיצנַאװצ:עּפַאנק א ןיא
 ןיא טסורב רעד טימ ןָאטעג ץעז ַא ךיז לזייהחיּפ ןרעטצניפ ןיא ןוא .ןיקסװָאג
 - ;םױרַא ךיז טָאהס יװ ,ןבַאה ןטַאפ ןטימ ערבעשז ךעשטיָאװ .ןטניה ןשידרעפ ַא
 - םענופ רעדעד ייװצ ןעמענּפָארַא ןוא דרעפ סָאד ןענַאּפשוצסױא ןזיװַאב ,טלעטשעג
 יילרעכ .טנקמּפענּפָא עטַאמ רעד טָאה ,"רערעכיז זיא ןיוהריפ ןיא ,, .ןגָאוװ

 ,בוטש .רעד רַאפ ןופ ן-יפקעוװַא סע ןָאק ץעמע .,,עװָאלזָאק ןיא ןעניווװ ןשטנעמ

 .משינ ײז ןבָאה טנוה ןייק ןוא ,ןפַאלש טסעֿפ ײז ןלעװ העיסנ רעד רָא ןרָאװ
 ריז ןבָאה יײז ןוא ,זיוהריפ ןיא קירבָא םעד טעקמָארכעג דרעפ סָאד טָאה

 .ןסעטכַאנ םוצ בוטש ןיא .טצעזעג

 ---.ןעמונעגר ועביא קרַאטש טשינ !עמַאט רעד ךיז ז טָאה טיופ סקַא ַאשטמוס םימו = |

 - טרעדָאפ'ס יװ ,ןוא ץפיז א טימ ןָאטעג גָאז א רע טָאה --- המשנ ןייז טָאג טכײלַאב
 :ונעגכרוד םיא טָאה טוט רעגנילצולּפ ם סעששיווָאכישט רעבַא .ןגיוושעג עטר א ,ךיז

 2ָאנ רעד רשפא .טנעָאנ ןעוועג םיא זיא ששיװָאכישט .רעיורט ןקיצהַאה ַא טימ ןעמ

 - רעד וצ ןסירעג ױזַא ךיוא ךיז טָאה רע ןרָאװ ,עיטרַאּפ רעצנַאג רעד ןופ רעטסשנע

 לָאמ ןייא טשִינ .עילימַאפ רעד רַאֿפ טבעפעג ןוא ,לזיײהי א ףיוא קידנגײלּפָא/ ,טעברַא

 - םעד רענייא טָאה ןעיוב םייב ;רע דניק יד ןוא | על םעד ןגעוו טס עומשעג יז ןכַאה

 שטיװָאכישט ...לַאפנײא םענעגיא ןַא םימ קידנפײט .ךיז ,ןפקָאהעגוצ ןרעדנַא

 :ענינרַאפצששינ םוש ןייק ךיז ןיא טַאהעג טשינ ,טעּפעשטרַאפ טשינ םענייק טָאה
 .?רעטילּפשצֿפָאה םעגעי בילוצ ןברַאטש טפרַאהעג רע טָאה עשז סָאװרַאּפ ,מייקשיר

 ךיז ןוא ןערבעשז וצ ןעקנורטעג לָאמַא רָאנ ןוא לָאמו ןייא .טָאה עטַאמ רעד
 .;גנולייטרוארַאפ רעכעלקיטייוו טימ ןָארעלַאב ןטימ ןסיברַאפ קידנעמירקרַאפ

  ןָאש סעומש ַא טוװהּפעג טָאה ענסנעשטש .טקיטיאב טשינ טָאה רע
 ןָאטרַאפ ,רע רעבָא ,טעּפש ױזַא ןעמוקעג זענעז ײז סָאװחַאפ ,עיצוקעשז ןגעוו
 ענכאק טשרע .רעטרעוו עבלַאה טימ עגַארפ יד טרטּפענּפָא טָאה ,הכשחמ ןײז ןיא
 ;ענ טפַאפשרַאפ זיא עקנָארעװ ןעוו ,ןעוועג יז זיא'ס רעווש יװ ,טלײצרעד ,טָאה
 -  .ןעמוקעג זיא עטַאט רעד סָאװ ,סנ ַא -- ןרָאװ

 --- .טכיררַאפ  קעילַאװ } טָאה --- םֹוג טליפעג ןיֹוש ךיז יז טָאה טלמעד ,ע

 טריפעג ןנעווטסעדנופ ריא טָאה עטאש רעד רעבָא ,ןעגנַאנעגמורַא ןיוש זיא יז
 .:רַאקש ןיא סָאה ןַא ,טסוװעג טשינ רענייק טָאה עיצוקעשז ןיא .רעטקָאד א וצ
 ו ןצכעז טלַא ץיא יז .יז יװ ױזַא טשינ רעבָא ,טקנערקעג ןבָאה רעדניק .ןיטַאל

 . - ַא ךרוד רע טכַאמ רערעװש ץְלַא ,זיא שטנעמ  ַא רעטלע סָאװו .סע זיא רַאפרעד
 ןטיה ריז ןלָאז ריס זַא ,טגָאזעג ךיוא טָאה רעשקָאד רעד .טיהקנַאהקײרג דניס

 | | | | .ןפיצַאב יד רַאפו

 !ןרָאװעג קנַאהק טשינ ןוא טיהעג טשינ ןישולחל ךיז ןבָאה .רימ .ןוא --

 .ןליצַאב םוש ענייק ןיא טשינ ביילג ךיא

 = 2 2 ..ןעזעג טשינ טסָאה ליײוו ---
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 ?ןעזעג טסָאה וד ןוא .--
 םעניא ײז שימ לופ ן יא'ס .לווָאטלוש ןפיוא טנכיײצעג וליפא ײז בָאה'כ --- |

 ,רעגעישונערפש יו יוװ ןענעז לייט .סעירעטקוַאב .גנור ועסערגר וַאפ ןיא --- לכיכ:ריֿפַאנ
 - ...סעטסילג יװ ןצנאגניא רעדיװ ערעדנא ,ךעלעקייק יו ערעדנא

  ןיא ןוא ךיז ןיא טייקר ועכיז רעסיורג טימ ,קי יטַאק) טפדערעג טָאה קעילַאװ

 ?רעביא םיא ןיא ןענכנעשטש טָאה'ס רָאנ סָאװ ןוא .המכח רעקיד דרעכיב ןײז

 ,ןגיוא עניורבלקנו יד ןיא ךעלעקניפו עטלַאק עשירעדניק+ טשינ יד טָא ,טשַאר

 טימ לבאלמ ַא ןופ םינפ ןפיוא טײקיניזטסוװװַאב עשקיטיצענכיױא סעּפע יד טא

 ענכַאק עכעליירפ יד ,עגכַאק עקיקַאבלופ יד .עקנירּפושש רעקירילָאקנַאטשַאק א

 טלָאװ דע יװ ,ױזַא ןטלאהעג ךיז טָאה קעילַאװ רעבָא ,דניק א ןעוועג ץלַא רָאנ זיא

 / .ןיינרעד טשינ לָאמניק טעװ ענסנעשמש ןבלעוו וצ ,סעכלעזַא סעּפע .ןעמונַאב

 יר ןגעוו ,קעװַאלצָאלװ ןיא ךיז ןענרעל םעד ןגעװ טסנערפעג םיא ןבָאה ײז

 טָאה ,גנושיושנַא רעײז קידנעעז ןוא .טסווועג טשינ טָאה רש -- רערעֿפ ןוא ןלוש

 ךכלעװ ,געװ רעײז ,ןבעל ןגייא רעײז דיז בָאה עדייב יד זַא .,ןענַאטשהַאפ רע

 ,עשסגניי יד ,יײז שטָאכ יד ,טמערישַאב טנייה זיב ןבָאה ועקנַארעװ טימ רע

 קעילַאװ ,סַאלק ןטפניפ ןיא ןײג טעװ ענכאק ,סָאװ ונ .טייל ןרעװ ןענָאק ןלָאז
 ןוא ...רעקינַאכעמ ַא רַאפ ןענרעל ךיז ליװ ,?ושײגנַאפנָא יד טקידנעשנ ןיוש טָאה

 .עלעסיב סָאד -- ןָאק רע לפיװ ,ליפוזַא ןענָאק רעמייוו םעוװ ,ענסנעשטש דע

 רעכעלטיא ןָאק ןעקנָארעוװ .רעגרע זיא .ןעק נָארעװ טימ .ןענעייל ןוא טרָאד ןביירש

 - !עקטעבַאפֿפַאנַא :טרָאװ ןסואימ ןוא ןדמערפ ןטימו ןעלדיזּפָא

 ,טנעה יד סעינק .יד ףיוא קיד ונגײלקעװַא ,עגר ַא ףיוא טצעזעגוצ ךיז טָאה יז

 ןופ קורדכיוא ןַא טימ טכרָאהעג טָאה ;ןבייר ןוא ןשַאװ ןופ עסיורג ןוא עטיור
 קידנענַאמ-עד ,ןוא שיט םייב טדער עמ סָאװ ןנעוו טייקדמערפ רעטרעמוארַאפ

 טַאהעג יז טָאה גנַאג ַא .דיק ןיא ןעגנַאגעג רעדיוװ יז זיא ,עװַאק רעד ןיא ךיז
 ,ענבארגז ןוא עכיוה ַא ןעוועג זיא ,עכעלטקניפ ,ענופק ןעגנוגעװַאב ,ןטכייל ַאי

 ניק עטלקיװפנַא קרַאפש יד טקיטעּפשַאב יז ןבָאה'ס .ענייש ןייֵק טשינ שטָאב

 יד ןוא ריֿלָאקטיוה םעניורבפקנוט ןטימ  .ןפיל ענעסיברַאפ עפיירב יד ןוא ןקַאּב -

 זיא ןענכנעשטש ןיא רעבָא ,רעדורב םעד טנָאמרעד יז טָאה רָאה עטלזיירקעג |

 ןוא ,ןרישַאב סע לָאז עמ ,ןגיוצעג טָאה סָאװ ,ןלוג א ןופ סָאװ:סעּפש ןעוועג |
 .תונובשח:בוטש עקידנרעטַאמ .ןופ ךוב .ןפָא ןַא .יװ ,ןעזעטסיוא :טָאה עקנַארעיל

 רעײנ רעד ןיא ןריפפיוא ךיז ףרַאד יז יװ ,ןענכאק טנרעלעג טָאה קעילַאוװ

 . רעד -- ךעלמענ ,זיא רקיע רעד לײװ ,קורדנייא ןטוג ַא ןכַאמ ךיילג לָאז יז ,לוׁש

 + ..ךיו ןעמש ןָאק) יצ ,ןטַאט םעד .טגערפעגסיוא טָאה ערבעשז ןוא .קורדנײא רעמוג

 2 : יי |  ."עקירעמַא, ןײז ןיא ןעמוקַאבנײרַא/
 ריא טלָאװ ,דרעפ םָאד טשינ ןעוװ ...זיא זדנוא יב יװ ,ןײלַא טסייוװ ריא --- |

 / ןשָארג רָאּפ יד סױרַא ךָאנ ןעמ טּפעלש דרעפ ןטימ ?טַאהעג טשינ הסנרפ ןייק |
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 ריא ןוא !םע זיא ןבעל ַא רַאפ סָאװ רעבָא .ץלי הענ טריפ עמ ןעוו ,דַֿאוװ םענופ

 דיא !םעטָאלז טרעדנוה יײװצ ,ריא טנָאז ,לָאמַא ,שדוח ַא קיצכַא טרעדנוה טָאה

 ןיוה סָאד טָא ןוא .ליפוזַא רעעזפיוא;דלַאװ רעד סָאה זהנוא ייֿב יצ ,טשינ סייוו
 וצ ןגָאלשרעד רָאי בלַאה ַא ןיא ךיז לָאז עמ , טרעהעג סָאד טָאה רעוװ !רעדיו |

 | | | | ?ויוה א
 ףניפ .סטנרָאבעג רַאפ --- טעיובעגפיוא ךיא בָאה סננייא .רַאפ טשינ --

 טסיזמוא רַאפ יז ןעמ טָאה ,טעברַא דעד ךייש סָאװ ןוא .ןלָאצסױא ךיא לע רָאי
 .טפעג;ביירשגיײיא ףיוא ןפיוקרַאפ טזומעג דיא בָאה שנֹורג םעד .ןבענעג טשינ

 :ישט ןברָאטשעג ךייא ןיא טקנופ !דרעפ סָאד ןפיוקרַאפ לעװ ךיא ןוא --!

 ריא ,ןבעלרעד שיובענפיוא ךיז טלָאַװכ - .ופרָא ןייז ףיוא ךיא לאו ,שומיֹוװַאכ

 ןעוועג רַאכקנַאד ריי טלָאו סָאװ ,ןשטנעמ םענעגייא ןַא ןכש .ַא טַאהעג יטלָאװ

 טשינ ץרַאה רעיא ךָאד טָאה יעסירעטַ סָאד ,רימ טפלעה ,טיױט עמַאמ ןזיב

 | | | ...ןטערפעגפיוא !

 :עמַא, םָאד ,שירעסערפ זיא'ס ,ןײנ ...ריא טגָאז ,ןסערפע יגפיוא טשינ =

 יב .ןשטנעמ םענופ ?ת א טכַאמ סע ,'עקיד

 .,,סעצנָאװ עטעװעקַאילבענּפָא יד רעטנוא מעג לביימש ַא 8 .רעטיב טַאה רע
 ןפנָארב רעד .ןרָאװעג קוטעמוא רעמ רָאנ ,ןעקנורטענסיוא ןוא ןסָאגעגנָא רעדיוו

 .םעמוא םענטומ ַא םימ קידנצעזּפָא ךיז צואה | ןיא רקיע רעד ןעגנַאגעג םיא זיא

 ןײק ןָא ,דרע ןָא סעּפָאלכ ןײנ .ןײנעבלַאז ןעמוקעג רעהַא ןענעװ רימו -- = |
 ?טלעטשעגדַאפ טלמעד זדנוא ךיז טָאה סָאוװ ...טלעוו רעד ןיא רַאּפשנָא םוש

 עטוג ןוא ,טנַארעײפ ןוא העש טכַא ,טעבהַא עשיטָאטש :ךייא סָאװ ענעגייא סָאד

 .טָאג !רעקיליב ַא .זײהּפ רעקיליב ַא רַאפ רעלזייה עגעגייא ןוא .,ןסנידרַאפ
 אה | | ?רעלזײה יד טָא ןענעז וװ ןוא ...רעקיצרַאה

 ןגייברַאפ ןבוהעגנָא ,ריז רַאפ שיט ןפיוא טנעה יד טגײלעגקעװַא טָאה רע |
 | | :ןענעכערסיוא ןוא רעגניפ יד !

 טָאה יקסלַאכימ ,טעברַא רעה ייב ןרָאװעג שטנערברַאפ זיא ששיװָאכישט =
 / טשרע ויא ,הלחמ עסואימ א טּפַאכעג ןוא ?דײמ ןזָאלעצ א טימ' טײרדרַאּפ ךיז
 ,רע טקנירטרַאפ סָאד ,טנידרַאפ רע סָאװ ,שיּפַאװק .םעשטשירּפ ןיא םיוכהוד

 - ,ןעעז ןגרָאמ טעוװ ריא .זדנוא ןבעֿל ָאד ,ךיז יב טניווו ,תמא ,קַאשטרעימוואק

 ,עּפולַאכ א ףיוא טביילק ."הבית,, ַא ןיא ,סע ןפור רימו יו ,בורג ַא ןיא טניווװ רע יו

 שטָאנליװ רעד םיא טעוװ ,ייווצ רעדָא רָאי ַא ןיא ,ןבײלקנָא טעוו רע רעדייא רעבַא

 ןפאשנייא סעטַאמער רעדנע ךיז טעװ רע -- רענייב יד ןיא ןײרַא דרע רעד ןופ

 רענרענ ןענעז ןוא זדנוא ןופ ןכַאל עטַאהעג:הנותח טשינ יד .עּפולַאכ א רעדיוא

 זיא ..;רענולק ױזַא זיא רשפא ?סייוו דיא ,טסניימ .טָאטש ןיא ןצעמע ייב לקניוו ַא

 טָאה רימ .לַאברָאק ןוא ךיא זיולב ?טיובעגפיוא ךיז טָאה עלַא זדנוא ןופ .רעוו
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 ְּו

 ..ןלַאברָאק ןוא , ןפפָאהעגוצ זהנָאשק ַא רענייא

 .ןכ ײלג טשינ םיא וצ ריז ןענָאק רימ זַא

 | ?רימ ריאטהצע עשז סָאװ זיא --

 ד .םֹוג טשינ ןיא .ָאד ןוא ,טבעלש זיא עיצוקעשז ןיא .טשינ סייוו'כ ==

 ןבַאגסױא יד ןוא רערעייש זיא לטימסנבעל סָאד רעבָא ,עסיורג ןענעז ןטסנידרַאפ

 ךיא .ןבײלג טשינ ריא טלָאז סָאד ,עטכייל ַא ןיא םעברַא יד זַא ןוא .עטלּפָאמ

 טכַא ָאד רעדייא ,םעװקָארק ייב עיצוקעשז ןיא העש ףלעווצ ןפעכהַא רענרעג ןיב

 : .דרָאקַא ףיוא העש -

 קיד גנײלפױרַא ,ןוא ןכַארבעגרעביא ,םיורב ץכעײרקַא ןַא ןעמונעג טָאה רע

 -- ,רענעבירטעגכרוד ַאזַא זיא לַאברָאק .

 : :ּפָאק ןטימ םעד רעביא טלקָאשעג ,ןָארעלַאב עלעטעלּפ ַא ףיורעד

 עלעוייח ַא ןיוש ןוא ,ריא טגָאז ,רָאי בלַאה ַא ."?עקירעמַא , ...ױזַא ,ױזַא ---

 טולב ןיימ ןופ טפלעה ַא זַא ,רעבירַא; ןענעז רָאי ןיינ זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא
 | - ...טּפַאזעגנײדַא ךיז ץעגרע ָאד טָאה

 / ריט יד ןעװ וו ,ןקעילַאװ ןבעל קידנגיל ,ןפָאלשעג טשינ ןיוש ןיא ענסנעשטש

 ,סעוורָאב .עקנָארעװ ןעמוקעגנײרַא זיא רעמיצ ןיא ןֹוא ,ןָאפענ עּפירקס  ַא טָאה
 טנַאה רעד ףיוא .סרעגנעוו עצרַאװש עגנַאל יװ ,ּפעצ יד טימ ,דמעה ןזיולב ןיא

 ןיא ןוא ,ץכעוטנַָא טסערּפעגסיױא סנטַאט םעד ןעגנַאהעגרעביא טַאהעג יז טָאה ||
 ,תועמשמ ,יז טָאה ?דליב סָאד .עיצוקעשז ןופ ?דקיב סָאד טנַאה רעטייווצ רעד

 וצ טגיילענוצ םע טָאה יז רָאנ יװ ?ײװ ,רעטסיילק טימ ןטניה ןופ טרימשַאב
 - ,ךעלעשטיינק ןָא ,קיטַאלג ןלַאפעג וצ סע זיא ,סנּפָאקוצ סנטַאט םייב טנַאװ רעד

 - ?קעװַא ןיא ,תבש ,ןפכענ .קישנוז טנייה זיא'ס זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה ענסנעשטש
 / .עּפולַאכ יד ןעשטנעיווש סָאד ןעמוקרָאפ ףרַאד טנייה ןוא ,עדבעשז ןרָאפעג)

 .פקנַארק רעד רָאנ ע עטרעצענּפָא ןוא עסַאלב א א ,עקנַארעװ עקיד זמינּפמיירב יד

 ףיוא עיצוקעשז וצ ןָאמעג לכיימש ָא טָאה יז ןעװ ,ןעוועג ןייש טעמכ זיא ,טייה

 ןבָאה ,ןגילפ ןוָפ ךעלעטניּפ טימ עטלקנערג פשַאב ,ןענַאל:האובת וװ ,טנַאװ רעד
 ,רעקווַאלצָאלװ ןזיב םוטקיליה רעקצָאלּפ םענופ גערב ַא זַא טעילַאװכעג ריז

 / טליּפשעג טָאה לכעטסַאּפ א ןוא ,יפ םיורג ןוא ןייש טעשַאּפ עג ךיז טָאה'ס ווו
 .סָאװ ,ןירעד טביילגעג ךָאנ יז טָאה רשפא .םױבנרַאב ןרעטנוא ?םייפ ַא ףיוא

 ץעגרע זַא :תושעמ:עבָאב יד ןיא טלעטשעגנײרַא גנַאלנופ ןיוש סע טָאה ענסנעשטש

 ןעװעג טושּפ יז טָאה רשפא ןוא .ףרָאד קידתובישח ןוא טַאז ַאזַא ןַארַאפ ןיא

 קידנברַאטש רויא טָאה עכלעוו ,עמַאמ יד ןוא ,דליב ןקיזָאד ןטימ ?גָאװ ןצנַאנ רעײז

 ךיא רע ?ײװ ןטַאט םעד ןטסנייממוצ ןוא ,רעדניק יד ןפיהוצָא טנַָאזעגנַא = |

 -..םנרעדלָאנ ַא רע טָאה ץרַאה ַא שטָאכ ,רענעפלָאהַאבמוא ַא שטנעמ רעכַאװש ַא
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  םסָאװ ,זיֹוה סָאד ןעװ * ראו עקיטנייה עלעמַאמ סָאד טרַאװהעד טשינ ךיז טָאהס

 עגנַאל ףיוא זדנַאשק ןכרוד ןרעװ טשטנעבעג טעװ ,ץלַאה שירפ טימ טקעמש

 | .ןײזלוו ןוא טייקכעלקיפג ןופ ןרָאי

 - ,הטרעפוק סָאד נעב ןרעטנוא ןופ ןגיױצעגסױהַא קידוועשיחַאב טָאה ענסנעשטש

 ,עגמורש סעשטיװָאכישט ןופ רעטערב ךעלקיטש ןופ טּפַאלקעגפיונוצ טָאה רע סָאוװ

 .ןײרַא לרעמעקזייּפש ןיא שובלמ ןקידכוששםוי ןייז םימ טּפַאכעגסױרַא ךיז ןוא

 םענעטַאנַארגקנוס םעײנ םעניא ןעמוקעגסױרַא טרָאד ןופ ןיא רע ןעװ

 טערַאּפעגּפָא טשינ ריש עקנָארעװ ךיז טָאה ,ןשַאמַאק עניורב יד ןיא ,רעפינרַאג

 םיא ףיױא ךיז טָאה ענכאק ןוא ,טכוװהַאפ טקנוּפ טָאה יז סָאװ ,ּפוז רעד םימ

 יװ טַארוקַא ןיא רע זַא ,רענייש אזַא זיא רע זַא ,שטיװק ַא טימ ןָאטעג ףרָאװ ַא

 | | !רעטסעמהרע ןַא

 ךיז ןוא קעילַאװ ןָאטעג ןײרַא קוק ַא ךיק ןיא טָאה סַאלַאה ןקיזַאד ןפיוא

 ןטלַאהעג טָאה רע ןכפעװ ,רעדורב רעד סָאװ ,ןרעדנוװוּפַא טנַאקעג טשינ ךיוא

 ריש ,שיצירּפ ,רעטעװעילַאמענּפָא ןַא יװ סיוא טעז , ?ומילש ןוא עילכאנ ַא ראפ

 טעצַאמעגנָא .ןטײז עלַא ןופ טכַארטַאכ םיא טָאה .רעציזַאבטוג רעגנוי ַא טשינ
 | .ףָאטש םעיד

 ?רעטעמ א רעיופ יו ---
 | | .םעטָאלז קיסיירד ןוא  ייוװצ ---

 - = !קיסיירה ןֹוא ײװצ ,ןָא רַאג םיא טקוק -- ןָאמטעג ףייפ ַא טָאה קעילאו

 יי : .ץרא:ךרד םימ רעדורב ןפזוא ןַאטעג קוק ַא ןוא

 טעו ,טסייטש ירד ןַא -- .ןָאטעג טעב ַא ענכאק םיא טָאה --- ?סיבַא יג ---
 -.םוג ױזַא טשינ ןעמ

 .קירוצ ןוא ןוויוא םוצ ,דיק רעד רעכיא טזײרּפשענכרוד ךיז טָאה ענסנעשטש |

 -  | :ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ענכאק

 ;כָאנ .* רעלקערש ןעּפירקס ײז ,טלָאצַאב טשינכַאנ זיא ןשַאמַאק יד רַאפ --

 : !טלַאצַאב טשינ

 .טלָאצַאב יא ץלַא רַאפ ,ףשיג ארומ ןייק בָאה --

 רעד ןופ עטַאט רעד ןפורעגּפָא םעצולּפ ךיז טָאה -- ?ןוז ,סָאװ ןופ ---

 ?טבירעגסיוא ןלַא סָאד וטסָאה רעטפעג עכלעוו רַאפ --- .לעװש

 טימ ןעײרדפױרַא טלַאװעג ריז מָאה ,ּפָארט ןֹופ ןגַאלשענּפַארַא ,ענסנעשטש = |

 | :לַאברַאק יװ ,סַאּפש .ַא

 .טכַארבעג טָאה ךאלט א --

 עטַאמ רעד ךיז פָאה -- דאלמ :ייק םימ קיניישט ןייק טשיג רימ קַאה וד ---

 | ?טָאװ ןופ :ךיד גערפ ךיא זַא ,גָאז ---- .טרעזייבעצ

 .ןביולגרעביא .ַאזַא *
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 יד  ןופ ...עטַאט רעד ךיז טסעכ סָאװ .ןטסנידרַאפ ןופ ,ךיא גָאז זיא --- |

 רעצעלק ןעיצסיױרַא ,טרָאּפ םֹוצ ןפיוק ךיא .געלפ טנַארעיפ ךָאנ ךיילג .סעװטַארט

 .טכַאנ עצנַאג א לָאמלײט ,טבַאניב םעּפש ןיב

 טרעדנוה יײוװצי ?ןכָאװ ױװצ עּפַאנק ןיא ןגױצעגסױרַא וטסָאה ליפיוזַא ןוא ---|

 ,ךעליורטוצמוא טנערפעג עטַאט רעד טָאה -- טרעדנוה יירד רשפא ןוא סעמַאלז

 סיששורמ -- :ןעקנָארעװ וצ םורַא עגר ַא ןיא .ןוא ,רעטינתַאג םעד קידנצַאש
 .םנייה זיא'ס גָאט א רַאפ סָאװ ,שסייוו וד ,ןסייאוצ| ךיז ףרַאד עמ ?וטסַאה

 .שיט םוצ טגנַאל-עד ןייז טעוו ;פָאנמורַא ריז עוו עטַאפ רעד רעדייא ,-- |

 ;םעומש םעניא ֿפײטנָא ןייק ןעמונעג טשינ עטַאט רעד טָאה קיטשירפ םייב

 ,סעצנָאװ יד טעייקעג ,שיט ןרעטניה ןופ ןביוהעגפיוא ךיז ןבַאה עלַא ןעוו ,ךַאנרעד

 ..ןענכנעשטש וצ ןָאטענ קנווו ַא ףוסל } טקינײּפעג םיא טָאה םעּפע ןעוו ,דעקנ ייוועג יו

 | .ןקידנעוצסױרַא םיא יװ ,קינשזונ םעד ןטכַארטַאב ןרימ .םֹוק =- |

 ;ָאלס רעד ךָאנ רעטפיטשרַאפ ַא ,גָאט רעכיילב ַא ןענַאטשעג יא ןסיוהדגיא

 ןעגנָאהעג ןענעז סגקלָאװ עכעלקידורב .ל8ענ ןטכיײל ןופ ?גנַאהרָאפ ַא א ימי ,עמ

 ;קירבַאפ עמַאס יד וצ זיב ןטיוצ טימ קירנעגנעהּפָארַא ,רעלנעװאבמוא ,קירעדינ

 ןבָאה ץכעוטנָא ןפיוא ןוא עטַאלב יד טעּפוילכעג טָאה סיפ' יד רעטנוא .םנעמיוק

 ;ביוטשעצ יצ ?ּפענ -- רָאלק טשינ ,רעלעּפָארפ עקנענבירה טצעזענּפָא ךיז
 | יי | עי .ןגער רע

 רעצנַאג רעד רעכָא ,ןטסַאק .רעשּפיח ַא א ןענַאטשעג זיא'ק וװ ,ןבורג םייב

 לַאורעטַאמי וב עּפוק ַא הוא ,טּפַאלקעגנעטַאזוצ ןעװעג טשיג רָאנ זיא קינשזוג

 םוצ ןוא עקװעילַאצ עמלאה טּפעלשעגסױרַא עטַאט רעד טָאה -- ןבורג ןבעל
 | טרערע יג ,טנַאה רער .טימ םע קירגעיירד ,לטערב ןקיזָאד

 :רַאפ ֹוד ביוא ..עלעּפָארט ַא שטָאב ןמַאט א יוװ רימ טסָאה וד/ בוא --=|

 טימ ןעוועג זיא ױזַא .יװ ,ָאט:רעדניצַא דער זיא ,םירוסי עגיימ טשיינ טסגנַאפ
 י ר .רעטיגרַאג ָאםעד

 טקעטש רשפא זַא ,שינרעטַאלּפ ןוא ורֹמוא ֿ?יםױזַא ןעוועג םיא ןיא זיא'ס
 . ?םיוא טָאה ענסנעשטש ןַא ,הבנג ַא וליפַא רשפא= ,יירעפדניווש .ַא סעּפע ןירעד

 | | .טנױלַאב קיצראהטיירב ױזַא יקסווָאנסָאס םיא טָאה סָאד זא ,טגָאזעג |

 בעל ךיא -- .טגערפענ עטַאט רעד טָאה -- ?ןירעד טסביילג וד ןֹוא -- ||

 טשינ טשיונרָאג טסיזמוא רַאפ רימ טָאה רענייק א ,רָאי קיצפופ ןוא ייוװצ ןיֹוש

 טיירדעגסיוא לַאמ יײוװצ ךיז טסָאה !טסיזמוא רַאפ ךָאד זיא סָאד ןוא .ןבעגעג

 טקָאל רע ,ןפיוק ךיד ?יװ רע ,ןיינ ?רעינרַאג אזַא ןיוש ןוא עקשטַאט רעד םימ
 | .?סָאװ וצ טסײװ וד; .ןָא ךיד

 | .טשיג םיייוו ךיא ---

 יי ףֿפָאמ עטצעל םָאר טגָאזעג רע טָאה סָאװ .ןוא --
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 טשינ וליפַא םיא לָאז'כ ,טנוזעג | ןגָארט לָאז'כ ,ױזַא ,סעכלעזַא טשינרַאג ---
 :י .ןענידּפָא לָאמַא םיא ךיא ?עװ רשפא לײװ ,ןעקנַאד

 ;םירוביד ערָאלק ןדער ,זנרָאמ ןעמוק ןָאק רע ...לָאמַא !סע זיא סָאד טָא --
 ,ןוז ,רעה !טעברַא לקיטש שהכננ ַא טימ רָאנ ?ןענידּפָא בנג ַא ומסעוו סָאװ טימ

 ןוא ...ךיא עז ,וד ןיא ,ןשטנעמ םענעסקַאװרעד ַא רַאמ ןטַאהעג ךיד בָאה ךיא
 | ?ןרעֶר ענעי ןעװעג קיטיײנ םיא ןענעז סָאװ וצ

 רע .ןטלַא םעד טקירדעגוצ ןרער עקיזָאד יד ןבָאה אשמ עדַאיל ַא יװ טשינ

 :שָאק םוצ געװ ןצנַאג םעד טרעטײלעגסיוא טשינ ,טכײלנעגסױא טשינ ריז טָאה

 ודנָאשק רעד הליפת יד טכירעגּפָא טָאה'ס וװ ,ןטַאמרַאפער סרעטַאפ יד ןופ לָאשש

 1דנַאשק ןגנוי םעד טָאה רע שװ ,הליפת רעטצע? רעד ךָאנ טשינ וליפַא ,עדיַאװ

 יה | .עקשזָארד ַא ןיא טצעזעגנײרַא

 רַאפ רעדורב ןוא רעטסע וש יד טימ מׂשוילנעגסיוה ױַא ךיז טָאה ענסנעשטשי

 .טסעגנ יד ןעמענוצפיוא ידכ ,עװָאלזָאק ןייק ןעננַאנעג ?ענש ןענעז .קידײרּפ םעד

 יד .ןעיצנַארב ןוא ןעקמיש ,סטרַאבויל יד ןפַארמעג ײז ןֹכָאה בומש רעד רַאפ

 ,טעװאג א ןיא ,?טערב ַא יװ ןכאלפ א ,טנעזערּפ א טננַאלרעד יז טָאה .עניילק

 / ..וסע קַאמשענ רימת טֿפָאז ריא ,ןעניױװ םונ ךייא ךיז לָאז סע --|

 ;םיוא לצ צעט א ןעורעד ,טעזַאג יד קידנעלקיװרעדנַאנַאפ ,ײז ןבָאה בוטש ןיא
 :םורא טפירשפיוא ןַא ןוא ןפימניא ?קיּפָאנס א טימ ץלָאה עוועפיפ ןֹופ טצינשעג

 יד שזדלַאהענמורַא ןבָאה יײז ."םיורב ךעלגעטננַאש רעזדנוא א םגייה ןדנוא ביג,

 -עבָא ,יײװצ יד טָא ןטעברַאפ ןרעג ןטלַאװ יײז .טקנַאדעג ןעקמיש ןוא  עניײפק|

 קוק א םורק טָאה לַאכרָאק ,טסענ יד ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןכױהעגנָא ןכַאה'ס

 עטַאמ רעד ןרָאפנַָא טפרַאדַאב טָאה עגר עדַאיפ ַא ,ךעלקידישז יד ףיוא ןַאטעג

 ֿבוטִש יד ןעשטנעיווש םייב ןעװ ,טגָאזעג ןשטנעמ ןטלָאװ סָאװ .זדנָאשק ןשימ |

 רענעי רעבָא ,ןענכנעשטש ֹוצ ןָאטעג קנוו א סָאה עקנַארעװ ?ןדיי ןעווע טא |

 ,ירעלּפַאלּפ ריא קידנכרָאה ,סעינק יד ףיוא ןעיצנַארב ןטלאהעג ץלא רָאנ טָאה

 רעטעפ רעד זַא ,ןעטרַאנמוַאב ןַאּפ ןופ טַאטשרַאװ םעניא טעבחַא עלעטַאט זַא

 ?םֹוי ףיוא טעוװ עקשַאב זַא ןוא -.רַאפַאד קיצפופ טקישעגוצ טָאה עקירעמַא ןופ

 וי | .רעֿפעניצ עניילק ןבָאה רויב
 ןַאק סָאװ ןרָאװ ,ןעזרעד טשינ דעלטננייא ,ןעזרעד קעמיש טָאה קילג םוצ

 ןגָארטעגסױהַא ןוא עיצַאוטיס עשירַאנ יד ט?יפעגסױרַא רָאנ ,ןעזרעד רעדנילכ אז
 טַאה ,םייק ןיא קידנעגזיר ,עקשזָארד יד ןעװ ,טונימ רעטצעל רעד ןוא ןעיצנַארב

 .םַארַא;גרַאב טּפעלשעג ךיז

 .טלקנערּפשַאב טָאהי יה עצנַאג סָאד ןעגנַאגעגמורַא ןיא ןדנָאשק רעד
 יד טעױטַאב ןבָאה ןײטַאֿפ ןכעלרעייפ םענופ רעשרעװ יד ןוא ,דעלעקגיוו עלא

 .טיקמרירעג רעקירתודוס טימ ,נגורעטנומרעד ךָאנ ! ןצכעפ סָאװ ,רעצרעה
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 ,ןָאנביוא ןדנַאשק רעד ;ןשיט עטנהָאבעגסױא יד וצ טצעזעג ריז ןבָאה ײז

 ,טגנַאלרעה טָאה עכלעוו ,ןעקנַארעװ ץוחו ,הע דניק יד טימ עטַאט רעד םיא ןבעקה |

 ןיֹוׁש טָאה רע םגח ןרָאװ ,לַאברַאק ןוא רעוועילכעה עיטרַאּפ עצנַאנ יד רעשייוו

 - :ֿגירַא ,וניבר השמ רעײז ןעוועג שלמונַא רעבָא רע זוא ,פעבראעג טשינ יז טימ

 .ןפעברַאפ וצ טשינ םיא ןעוועג רעווש זיא --- עװָאלזָאק ןייק יז טריפעג

 :םערקעג ,ןגיוושעג טָאה'מ .טעיילקעג טשינ סעּפש ךיז טָאה ךערּפשעט סָאד

 רעדיװ זהנָאשק רעגנוי רעה ;ןָאזרעּפ ר רעכעפטסייג רעד ןופ ןײװײב ןבילוצ טהיּפ

 םייקטינעג ןייק קידנבַאה טשינ ,ןֹוא ,ןָאזהעּפ ענעי סע זיא רע זַא ,טקנעדעג טָאה

 .ףיימש ןט?אהעג דךיז ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא

 :ןבױהעגנָא טָאה לַאברָאק ןעוו ,טמעטָאענּפָא ןבָאה יז == |
 םעד טכַאמעג טָא ָאה -- ןפאט ןפיוא ןַאטעג זײװ ַא רע טַאהו --- שַאמָאט ---

 ,ןשינעײרהרַאפּפָאק עתמא זדנוא ןופ ןבָאה זהנָאשק רעד סעװ טשרע .בײהנָא

 - - .גנשטנעב א ןפעב טעװ רעכעלטיא ?ייוו

 -- עדיָאװ ןדנַאשק ןפורענּפָא ךיז טַאה --- טרעהעג בָאה'כ ,ַאי ,דַא ---
 | | .לזייה ַא ןקידנעפיױרַא םייב טלַאה ריא זַא ,טרעהעג בָאה'כ

 ;םיוא ןַא ןגעוװ ןטעב יא לעװ לכ:תישאר .לזיה ַא גע זיולב טשינ ---
 += ם-

 * .הנותח ַא ןעװַארּפ ןוא * ץכעפוה

 ןעמעוו טימ ,ןגערפסיוא ןביוהעגנָא ט טָאה'מ .טשַארהעביא ןעמעלַא טָאהו סָאד !
 : | | .הנותח רע טָאה

 .גנונַאטַאב טימ טרעלקרעד לַאברַאק טָאה -- שטשעלק ַאינעגוע טימ --

 ?םָאװ יצ יז ןופ קזוח טכַאמ רע .טביילגעג טשינ ןעמ טָאה עגר עטשרע יד
 ,קויֿפ דניוש א ,עקנַאניצ ףיוא עקטַאי ַא םָאה רעכלעוו -שטשעלק רעטמלַא רעד

 רעכעה קסיוּפ םעד טסײררַאפ רעכלעו ,רימ:וצ:וצ;טשינ:טערט ַא ןוא קוינצמק ַא
 ;גיוװעג ַא רַאפ רעטכַאט עטסטלע ןייז סיֹוא םיִג שטשעלק ָא:רעד --- זָאנ רעד ןופ !

 | | ?רעטעבהַא ןכעל

 :תובישח רעטרעטשעגמוא טימ טרערעג רעטייװ טָאה לַאברָאק רעכָא

 םוצ ןרלעמ ריז ןגרָאמ ןיוש - ןלעװ ריא טלָאװ ץכעפורפיוא ןחוכמו ---

 | | | .ןהנָאשק
 שטשעלק סָאװ ,ןעשעג זיא םָאד יװ ,סעגַארפ .ןָא טעג טָאש ַא ךיז ןכָאהס

 :ןדנ ןגעֹוו סעומש ַא טריפרַאפ וליפַא טָאה קַאשטרעימזַאק .ןבעגעגכָאנ טָאה
 ?לםיוװ

 -- טשינ ,םוג ןיא ,ןבעג רע טעוװ .ןַא טשינ וליפַא רימ טײג ןד רעד --- יב

 | ..רעװ ןלַאפרַאפ טשינ ןרימ .םוּצ ךווא  ןוא

 .ןעסעוו רַאפ ןבָאה הנותח טייג/ס רעוו ,ןפורעגסווא טרעוו לָאשטשָאק ןוא *
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 םעד טליטשעגנייא  ןוא תָאסעג גָאז ַא זדונַאשק רעה טַאה -- ווזא בוא ----

 - רעה ןופ טנווענ ןרַאפ ןעקנירשוצסיוא ךיז טקיש :םינינע עקידעכַאװ ןגעוו סעומש

 .רַאפ רעגנוי
| | 

 יא ןַא קידנעלטייז ,"אענער ַאטַאלז, ךעלזעֿפג וצ ןעקנורטענסיוא טָאה'מ

 ןײװיב ןיא רעבָא ,טריּפס םענייד ןעוועג רענרעג ןטלָאװ יז .עקניפַארַאק רעד וצ

 יה .ןײװלּפע ןײז ןיוש לָאז ןדנַאשק םענופ

 טנערפענסיוא ןבָאה רעוועילבעה יד .ןשיט יד ייכ קידלמוט: ןרָאװעג זיא'ס

 מָאה ןדנַאשק רעד .טפנוקוצ רעד ףיוא רענעלּפ יד ןגעוו ,הכב רעד ןְנעוו ןלַאברַאק

 א ןיא ןטַאט ןטימ ריז טוָאלעגנירַא ןוא טײקנגױצעגנָא יד ?סיבַא ןריולרַאפ

 .ןלעפעג רעײז םיא ןעגעז רעדניק יד .ןטַאּפַאלק יד ןוא ןבעל רעײז ןנעו סעומש

 ,רענשטעשטַאשס א ,טיובעג טוג ןיא םָאװ ,קעילאװ ןוא ענכאק עשירעפיטש יד

 .טגארטסינימ א ןופ קילב א טימ

 .--- .טצפיזענּפָא עטַאט רעד טָאה --- ןגָאלקרַאֿפ וצ סָאװ טשינ ךיז בָאה'כ ----

 .ןעמוקַאב זיירפ ַא ולופא טָאה קעילַאװ ,ןענרעל םוצ עקיסיילפ ,רעדניק עמוג

 יצ .ןבױהעגנַא ןיוש ךיז טָאה ?וש יד ?ײוװ ,טָאּפַאלק א ײז טימ זיא'ס -עבַא

 ?ןעמעננַא טשרע ײז ןעמ טעװ

 ײז ןלָאז --- .טקיאורַאב זדנַאשק רעד טָאה --- ןעמעננָא יז טעװ עמ ---

 .ןעמענרַאפ יז טימ ךיז ?כיא ,ירפהעדניא עמאס ןגתַאמ ריס וצ ןעמווק

 =רַאפ ךיז רע טָאה ,ןעקגַאדַאב םענײמעגלַא םענופ ךורבסיוא ןתמחמ טרירעג

 :רעביא ךיז ןבָאה גנומערנייַא רענעדלָאנ רעד ןיא ךעלזעלנ יד ןוא ,טלטיור

 ןטכעקש א טימ ןשטנעמ ןופ רעמינּפ עפונ יד ןעועג טָאה רע .ךיוה ַא םימ ןגיוצעג

 עלֹופ ,ןניוא עטנפעעצ עריא ןיא ןוא ,?דיימ עכיוה ,עטענו-ב סָאד ןעזעג ,לזמ

 ןשיווצ ןייג --- טפַאשנַאלּפַאק רעשירפ ןייז ןופ ןיז םעד טנעיילעג ,גנורַעּפכַא טימ !

 ןיא טקיפעג ל2כב .ךיז טָאה רע .טרָאװ ןקיטכיל םטָאנ טימ ,ףליה טימ קלָאפ

 .רעמירגצעג יד ןשיװצ דעשטיָאװ רעקילייה רעד יו ,עווָאלזָאק םעה:טַא

 .7ז ףיוא קידנקוק טשינ ,ןַאפענ גַאז ַא ?ימש רע טַאה קי דנעייגקעוװַא

 | ןײלָא ךיז ֹוצ יװ

 ערעיז ליײװ ,רעצרעה עקידהענכה טימ עקידתווינע יד ןענעז טשטנעב בועג--- =

 | , הבופמ) למיה יד .זיא

 ןפורעגכיוא לַאברָאק טָאה ןרָאפקעװַא סזד ונָאשק ןכָאג |

 !ןושאר; םעּפ זדנַאשק םענופ טגוזעג ןראפ !עקידתוװינע ,רָאנ טמוק ---

 ,קידנעקנירט ןוא קידנסש .עװַאבַאז יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה רעטציא טשרע

 ררָאמ םעד ןגעװ ,ךיז טײטשרַאפ ,ןטסנייממוצ ,ץלַא ןגעוו טסעומשעג ןעמ טָאה

 ןוא טרָא ןַײז ףיוא ןעמיטשאב עי צקעריד יד טציא טעװ ןעמעוװ :ןקַאשטמוס ןופ

 .לָאטיּפש ןופ סױרַא פעװ רע ןעוו ,יקסגיבנָאג ןעמוקַאב טעװ *קָאריױז ַא רַאפ סָאװ

 .לווטרוא *

149 



 םערַאיל רעד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה'ס .סנייז ןָאטענ טָאה ןפנַארב רעד
 - ןעמונרעד ץענרע ןופ ךיז ןבָאה/ס .טסינַאמרַאה ַא ןעמוקעג זיא'ס .רעדליּפענ ןוא -

 .ץנעט ןביוהעגנָא דיז ןבָאה'ס .תולכ סיקסוועילימ ןוא סקערָאשּטַאּפ ,ךע?דיימ ייוװצ

 ;םיטש עקירעזייה ןייז טרעהעג ךיז טָאה לָאמעלַא .טריפעגנָא טָאה לַאברַאק

 | | | ..ןפדער א --
 | ..!ןײרַא ןמימ ןיא סינַאּפ יד ---

 !סטכער | םענַאּפ יד ,םקניל סינַאּפ יד ,טנעה יד רַאפ ךיז ןעמענ רימ ---

  טַאהעג טָאה יז -- ןענכאק טּפַאכעג ןעמ טָאה סיִנַאּפ ןיא ?גנַאמ ןבילוצ
 רעקיזָאד רעד בילוצ זַא ,טגָאזעג תואיבנ טָאה קַאשטהשימזַאק .גלַאפרעד סיורצ

 םייצ רעד ןיא סעּפַאצ יװ ,ןגָאלש ןעגנוי ךיז ןלעוו ,ןסקַאוװסױא טעװ יז ןעוו ,עמלעש

 2רעשנוא ןבָאה ,טצנַאטעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,עקגָארעװ ןוא ענסנעשטש .ןפיול ןופ

 יד טּפוטשעג ךיז ןבָאה רעטצנעפ יד רעשניה ןסיורדניא ןוא ,טנעװ יד טרַאּפשעג

 רעיקסעט רעד סָאװ ,האנק תמחמ ןביוש יד זענ יד טימ קידנרילַאּפ ,רעװַאלזַאק

 .קידחבחהה ןוא קישיור ױזַא ?זייה םעד דובכ? הקשמ טלעטש

 ,ןטלַא םוצ עגר ַא ףיוא שצעזעגוצ ,רעטעּפַאסרַאפ ַא ,ךיז טָאה לַאברָאק ןעוו

 :טלינבײלג ןשירעלעטשנָא עמַאס םעד טימ ןַאפעג גערפ ַא רענעי טָאה

 ,ענרעזייא טשינ ןרער ןַארַאפ ןענעז'ס זַא ,טגָאזעג טָאה רענייא ...רימ גָאז --
 | .ילב ןופ רָאג ,ענרעּפוק טשינ

 | .יירעלבעווש רעד ןיא ,לשמ? ,ןרנוא ייב .ָאד ןענעז'ס ---

 ןטלָאװ -,ןזייא ןופ טשינ ײז ןעגעז סָאװרַאפ ןוא ??עזַאלולעצ,, רעד ןיא ---

 | ?רעקיליב טסָאקעג ךָאד יײז

 רעביא טסע , רעקנירעייט ,גיוֿפ רעד .רערעיט ךס ַא ,?רעטָאפ ,רערעייט ---

 רַאפרעד .ןרער יד ןשיט טזומעג שדוח ןכעלטיא טלָאװ עמ ,ןזייא ןימ ןדעי

 :סַאּפַאז ייװצ ,ןטכַארטַאב טנַאקעג וליפַא יז טלָאװ ריא .יילב ןעמ טצונ עקַאט

 סעּפע ןיב ,קירוצ רָאי בלַאה ַא טימ ,יירעלבעװש רעד רַאפ ןגעלעג ןענעז ןרער

 | י | .טעבנגעגוצ טשינ יז טָאה סעבָאל א

 !טקַאּפעג טָאה'מ ---

 .ןײרַא דעסַאװ ןיא ןייטש א יװ .טעברא ענייר א !דעסייוו ---

 רעד ןוא רעטינרַאנ םענסנעשטש ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה רעטלא רעד

 ' :ו .ןצרַאה ןפיוא יילב טליפרעד

 ןעמ טעװ םעדָאפ ןטימ ,ןשטיוועיקשיוו רעדָא ןיקסװָאנכָאס ןקַאּפ ןָאק עמ |

 ךילערד עקסטנַאטסערַא ,רעקיצרַאה ץנעטָאנ ?טלמעה סָאװ .לכלײנק םֹוצ ןײגרעד

 ..ןכָארבעצ ןיא ןבעל סקגני םעד ןוא ,עדנַאש ןוא|
 ָו
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 :גנַאפנָא רעה ןיא ןעגנַאגעג זיא ענכַאק :טרָאװ ןטלַאהעג טָאה עדיָאװ זדנָאשק = |
 םעּפש ןיב קיטיילפ םנרעלעג ךיז טָאה רע .רעשינַאכעמ ַא ןיא קעילַאװ ןוא ,?וש
 ?רַאפ ?ענש ךיז ןבָאה ײז .ןכָאװ םקעז עטזָאלעגכרוד יד קידנגַאינַא ,טכַאגײב

 ןפוא םעד ןוא ןרינַאמ עשיטָאטש ' יד ןעמונעגרעביא ,טָאטש רעד טימ טשימייה

 ךיז ידכ ,קיטיינ ױזַא טקנוּפ ךיוא ןיא סָאד זַא ,קידנביילג ,ךיז ןקירדסיוא ןופ

 .פֹוׁש יד יו ,ןקורוצסיורַא

 ןעוועג זיא סָאד רעבַא ,עמַאמ א יח עֶלַא טנידעג רעטייוו טָאה עקנַארעװ

 ןגיא ריא טַאהעג יז טָאה דעלד ע .ןבעק ריא ןיא רָאירעּפ רעטססע?קילג רעד

 ,לסייטש ט רעדָא לדנעפ א דָאנ ךיז .קודנמַאכ ײרַא ,סעטנמש יד .תובישח ןוא ?זייה

 יד ןיא ןבָאה ןוא .יעושורשיו עֶנֹנַאְּפ, רעדָא יעקנַארעװ עננַאּפ,, טנַאזעג ןבָאה

 ןֹופ ?דײמ ַא .ןעזעג טשינ יז ןבָאה עכלעזַא דָאנ זַא ,רערײװ טרעכיירעג ןניוא
 וצרעד ,עיֿפימַאפ רעד ענעבעגעגרעביא ןֹוא ענולק ַא ,עטסָאכעלַאב ַאזַא ,רָאי ןצכעז
 עטַאהעג:הנותח עסיוועג רליפַא ןעװ ,ןטיצ עטעטסַארכעצ עקיטנייה ןיא רָאנ

 ןַא ,רעדנווװ ַא זיא --- בוטש רעד ןנעוװ רעדייא עקדיל רעײז ןגעו רעמ ןגרָאז
 | | .םָאנ ןופ הסח ַא ןוא רעדנווװ רעתמא

 טי

 -- גנושערטסיורַא ןַא ףיוא יװ ,ןעגנַאנעג עקנָארעװ זיא ןײרַא קרַאמ  ןיאי
 ווימקעטעד ַא ןופ ןַאּפש א טימ .לשייק ַא טימ ,עטסגרע ןַא ,ןָאטעגנָא רעכיוז
 ,ןסיברַאפ ןעגנודעג ךיז טָאה ,סענַאנַארטס יד ןשיװצ ןעגנַאגעגמורַא יז ןיא
 ןכָאנ ,ןוא לָאמ ןעצ עקּפוקעשּפ רעקיבלעז רעד וצ ןטלעז טשינ קידנעייטשוצ
 . - =רַאפ טשיִנ םענייק ןופ ,קיאור עװָא?זָאק ןייק טרעקעגמוא ךיז ,ןוהצנ ַא ןטלַאהּפָא

 .ןַא ןיא רע ?ײװ ,רעילסעט םעד טעטכַאעג ןבָאה ענעסקַאװחעד יד .טעּפעשט

 טי .טָאה גרַאװגנוי סָאד ןוא ,רעכעלדירפ ןוא רעליטש ַא ,שטנעמ רעמַאזטעברַא

 -ע טקָארב החיצר ןיא סָאװ ,סענסנעשטש רעטסעווש ַא זיא סָאד זַא ,טסוװעג
 .ןיקסווָאנסַאס ןופ רעגרע טשינ ןײרַא

 ?םיוא רעד ףיוא ןבָאה לָאז יז ,ןטסנידרַאפ עלַא ןבעגעגּפָא טָאה עטַאמ רעד

 .ןשָארג ַא וצ ןשָארג ַא ןעלמַאז ףרַאד עמ עכלעוו ףיֹוא ,ןתואצוה יד ןוא גנוטלַאה

 ײעװ טימ עטַאט רעד ,ןעמַאזוצ ןסעזעגנ ןטנוװַא יד ןיא ײז ןענעז ?ָאמ ןייא טשינ

 ערעדנַא טימ ךײלגרַאפ ןיא .ןעװ ןוא ןפיוק וצ סָאװ קידנעײז בשיימ ךיז ,ןעקנַאר

 ןבָאה האוולה:יוב רעד ןופ סעטַאר יד רעבָא ,טנידרַאפ טכעלש טשינ רע טָאה

 טָאה םעד ץוח ,טעשזדוב:שדוח רעײז ףיוא טסַאל ערעװש א יװ טגיילעג ךיז
 ,ןדיפק טזומעג ײז ןעמ טָאה וצרעד ,רָאּפש טסָאקעג ?וש סענכאק ןוא סקעילַאװ
 ךָאנ טָאה בוטש יד ןוא .םַאטשּפָא ןשירעוּפ רעײז ןפרַאװרָאפ טשינ יז לָאז עמ
 ,ןשַאװ שעװ םוצ עיַאב ַא ,עפַאש ַא טלעפעג טָאה'ס .ןגיוצעג ןוא ןגיוצעג ץלַא
 ןרעטיפוצ ןוא ןפיוק טפרַאדַאב ןעמ טָאה ?ריזח ַא . ..רעלריימ יד רַאפ ךעלטעכ

 הע אש יי | .,עכסַאּפ וצ
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 ןגײלוצּפָא ןוא טַאז ןייז ןלָאז עלַא זַא ,טריניבמַאקעגסיוא טָאה עקנַארעװ

 ,יז טָאה ןליצ .עקטעכַאפלַאנַא ןַא ןעועט זיא יז .ןטייקיניילק ןפיוקנייא הוא
 מיא יז ןיא ןבעגוצ ןוא ןעמענּפָארַא רעבָא ,טרעדנוה זיב טנַאקעגנ ,תמא ןַא םָאװ
 ,ןטלעז טשינ עקנַארעװ טָאה ראפרעד .ךעלעבעווש ףיוא זיולב ןעוועג דנַאטש

 ,רעלעבעווש שיט:ךיק ןםיוא טניײלעגסיױא ,ןפָאלש טגיילעג ךיז ןכָאה עלַא ןעוו

 ןענעז לַאמלײט .טגיילעגוצ רעדיוז ןוא ןעמונעגּפַארא ךַאנרעד ,גנַאלש עגנַאפ ַא יו

 .םנשַארג ןטסטּפַאמוצ רעבָא ,סעטָאלז ריא רַאפ ןעוועג ךעלעבעווש יד

 ,שטנעמ ןקירעביא ןַא רַאפ עילימַאפ רעד ןיא טליפעג ךיז טָאה ענסנעשטש
 יד טוט סקַאשטמוס ךָאנ ןריולרַאפ .טסַאל א רַאפ טליפעג ךיז --- רָאנ רעמ

 ןיא טוװרּפעג ךיז רע טָאה ,"עזָאלולעצ , רעד ןיא ךיז ןעמוקַאבוצנײרַא גנונעפַאה

 םוצרַאװש וצ ,ןעמַאב וצ ןוא ןעמואזימ וצ ןטעבעגנייא ריז טָאה .ןקירבַאפ ערעדטנַא

 =ענ רע טָאה םוטעמוא .עקנַאבלַאפ היוא עינ קעגיצ רעה וצ ןוא קירבַאפ:סעקעװשפ

 רימ ןבינ ייר רעטשרע רעה ןיא --- סעיצקודערד --- סיזירק ַא :ענעגייא סָאד טרעה

 .עשרַאװ ןיא ןעמומ רעד ןיא טנָאמרעד דיז פָאה רע .עטריצודער ערעזדנוא טעברַא

 :עשז ןייק ןעמוקעג קידגרָאפײברַאפ זיא יז ןעוו ,ןעזעג יז רע טָאה לָאמ ןייא זיולב)

 סעמַאֿמ רעד טרָאפ ךָאד יז ןיא ,טשינרָאג ףיוא טקוקעג טשינ רָאנ ,עיצוק
 'ו .רעטסעווש עכעלבייל ַא

 .מרַאד ריִז ריא פעװ רשפא .עשרַאװ ןייק ןזָאל עטַאט רעד ךימ לָאז --
 | .ןענעדרָאנײא

 .ןײלַא ןענסנעשטש ןזָאל וצ טַאהעג ארומ טָאה עטַאט רעד רעבָא |
 ןעיינש עסיוהפ ןלַאפעג ןענעז'ס .רעשניװ רעד טקוהעגנָא ךיז טָאה ןשיווצניא

 | .טכָארפ רעקרַאטש ַא טּפַאכעג טָאה'ס ןוא !
 ןגָארטעגרעדנַאנופ עװָאלזָאק רעביא ךיז טָאה רעבמעצעד טפלעה רעד ןיא

 :עגוצ ןיא רע .ןרָאװעג טריטסערַא שזדָאל ןיא זיא שטיוועיקטיוו זַא ,חעידי א

 ,תועבטמ  עקי יטָאלזנעצ טכַאמעגכַאנ ןבָאה יז .רעשלעפשלעג עקייש ַא וצ ןענַאטש |

 .טנױֿפעג ײז ךיז טָאה ןעוועשלעפ וצ סעטָאלז וליפַא ,עקיטַאקזפניפ

 טעװ ששיוועיקטיוו בוא ןרָאװ .ור יד ןרױלרַאּפ ןיטולחפ טָאה עטַאט רעד = |
 .ןענסנעשטש וצ ןעמוק ןעמ טעוװ ,יילב סָאד טלעטשעגוצ םיא טָאה/'ס רעו ,ןגָאז

 . ןכערב ןָאק רע זַא ?רערט ַא יװ ,רעטיוק זיא ?גניי סָאד זַא ,ןביילג סע טעוו רעוװ

 ןענעבנג ףיוא רעבָא ,ןָאפ סָאוװ טשינ סייוו'כ .סעכ ןיא זיא רע תעב ןָאק ,רעניײב

 | .םיא ןיא טשינ טקעטש טיײקגברָאדרַאפ םוש ןייק .,קגוסמ טשינ רע זיא

 לָאמוצ טשינ ןעמ טמוק יצ ,ּפַאלק רעדעי ןגָארטרעטנוא ןטלַא םעד טנעלפ'ס

 םוש ןייק ןוא קיאור רעבירַא ןנעווטסעדנופ ןענעז געט יד רעבָא .ןענסנעשטש רָאנ

 | .קילנמוא ןייק טגַאזעגרַאפ טשיג טָאה ךַאז

 | .ןסעײנ םיוטש א טכַארבעג עטַאט רעד טָאה רָאינײנ ברע
 סָאװ ,"קנַאשעג;סטכַאנײװ, סעטָאלז ףלעװצ טכַארבעג רע טָאה ,םנטשרע
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 .קירבַאפ רעד ןיא עי רצידַארפ רעד םיול טלָאצעגסיױא ןעמעלַא טָאה ערעדנַאּפ

 ןייז ןקידײטרַאפ וצ ףיוא טלמַאזעג טָאה יקסניבנַאג רעטלַא רעד ,סנסייווצ
 רעטלַא רעד טָאה ,ןטּפשמ םיא טעוװ עמ ,ןרָאװעג ןזענעג ןיוש זיא ןוז רעד ..ןוז

 .טַאקַאװדַא ןַא ףיוא ןבעג םיא לָאז עמ ,ןשטנעמ יב ןפעבעג

 | ?ןבענעג טָאה עטַאט רעד --
 ."עטיור, יד ןבעגעג ןבָאה ןטסגייממוצ רעבָא .עטָאלז א ןבענעג בָאה'כ --

 ,םרעהעג טשינ ייפראּפ רעד ֹוצ טָאה יקסניבנַאג שטָאכ וא ,טנָאזעג ןבָאה ײז

 ןעמ ףראה ,טנאה רעכעייא -ףיוא לאשיפַאק ןגעק טפמעקעג טָאה רע רעבָא

 | ןפלעה םיא

  +טבַאניײװ, ןטימ קימויצמיילנ טָאה לַאברָאק :העידי עטסקיטכיוװ יד ךעלדנ

 עכלעוו ,סעקינוָאטרַאס עלַא טנָאזענּפָא טָאה'מ .גָאזּפָא ןַא ןגירקעג יקנַאשעג

 יײװצ  .סרעריפ:עלענעוו רַאפ קנעבלבוה יד ןופ ןלַאברָאק דָאנ ןעגנַאגעג ןענעז |

 עו וצ ,טעברַא רעײנ רעד ףיוא ןטלַאהעג ערעדנַאּפ יז טָאה ?כח:ךסכ םישדח

 2נופ ןיא עטסכעלשוהיח" סָאד רעבָא .טרערענוצ ןײלַא ךָאד יז טָאה רע רעכה
 ןיא רע .ןעמונעגרעביא םשינ לב ךיז טָאה לַאברָאק סָאװ ,סָאד ןגעװטסעד

 | | : .ןעוועג ןדירפוצ וֿ?יפַא

 םענופ ןסירענסױרַא ךיז ךיא כָאה -- טנַאזעג רע טָאה -- ךעלדנע ---
 .ךרּפײתדובע ןקיזָאר

 | - | ?ןָאט רעטציא וטסעוו סָאװ ןוא --
 --- טױרדענסױהַא ךיז רע סָאה -- ןטעכרַא וצ ץנוק ןייק טשינ זיא'ס ---

 : ; טיעט יה י / !ןענידרַאפ וצ זיא ץנוק ַא
 זיב טשינ ָאמנייק יװ ,ןקיפעז ןוא םענייש ַא טַאהעג ײז ןבָאה בומ:םוי ַא

 טנַאמרעד טָאה עכלעוו ,לקניװ א ןיא ןענַאטשעג זיא עקניַאכ ַא וליפַא .טנייה

 סָאד טַאהעג דימת יײז ןבָאה ענלָאװ רעד ייב ?ײװ .גנוקישרַאפ רעד ףיוא ןרָאי יד

 =- ןליופ ןיא רעבָא ,ןליױּפ טימ טקעמשענ יז טָאה ! סָאװ ,?מייב ענירג עקיזָאד

 יב יב .רימת טשינ

 ןבילקעגכיוא ךיז טָאה עטַאפ רעד ןעוו ,בוט:םוי גָאפ ןמיווצ םעד טנוװַא ןיא
 ענסנעשטש ןיא ,עקניַאכ:לוש ַא ףיֹוא ןקעילַאװ טי ענכאק ןוא ,ןלַאברָאק וצ
 ריא שיט ןפיוא טניילענסיוא טָאה עכלעוו ,ןעקנָארעװ ןבעק ךיק ןיא ןסעזעג
 | | .רעלעבעווש ןופ סונַאיסַאּפ

 .ןָאמעג נערפ ַא עקנָארעװ סָאה --- ?רימ ףיוא יױזַא וטסקוק סָאװ ---

 - ,רָאי ןבלַאה ןרַאפ שרעדנעעג ךיז טסָאה .ערעדנַא ןַא סעּפע טסיב יו ---

 י | .ןעמַאמ רעד וצ דעפנע ןרָאװעג טסיב
 ארומ ריד דַאפ ךיא בָאה קסריבמיס .ןיא .רערעדנַא .ןַא טסיב וד ךיוא =

 - ..תונמזח ,ַא שזַא זיא'ס זַא ,רעקידנגייוש .ַא םֹורַא וטסיײג שנייה ןוא .טַאהעג
 -..:עטַאט רעד יו ,ּפָאק םעד ןײרַא וליפַא וטסעי לופ זײװנטײצ
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  טַאהעג סע בָאז'כ ..רמערפ ןעװעג ץלַא רימ זיא .,וטסעז ,קסריכמיס  ןיא ---=|
 ןוא .ןסעהפוצנָא ךיז ןעמוקַאב וצ יװ ,םעח ןגעװ טכַארמעג זיולב ןוא דרע'רה יא
 ןויזב ןײק םריפשענ טשינ ךיוא ךיא בָאה ,ןרעגנוה וצ ןעמוקעגסיוא זיא'ס זַא
 ...ָאד רעבָא .טרעגנוהעג טלמעד ןבָאה עלַא לײװ ,גנוקידעדינרעד ןייק טשינ ןוא
 ץֶלֲא !ןײרַא דנַאל} ןקילײה ןיא יװ .ןרָאפעגנ רעהַא ןענעז רימ יװ ,ךיז ןָאמרעד
 רעד ייס ,גנונעהרָא יד ייס ,דנַאלרעטָאפ סָאד ייס :ןעװעג-קיֿפײה רימ רַאפ זיא;

 ּוצ סָאװ טימ .ַאטשינ זיא'ַכ ,טקיטש ,זדנוא ךָאד םקירד גנונדְרָא ָאניד ןֹוא ...גֹוצ
 | . .טשינ יא ןיפעג געװ ןיימ רָאנ ,סָאד עז ךיא .ןעמעטָא

 ...תובשחמ עכלעזַא םיכ ןליּפשרעד ןייש ךיז טסעוו וד עט 2יא ---

 - / גראא טָאג ןיא .טשינ ןיוש וטסביילג רשפא

 לײװ ,רעטייוו ױזַא ןוא דרע יד ,למיה םעיז ןפַאשַאב סָאה רע .ביילג'כ ---

 טשינ רע םגרָאז ןָא טלמעד ןופ דעכָא ?ןעמונרעד ץלַא סָאד ךיז טָאה ןענַאװנופ

 סָאד ןוא רועיש ַא ןָא סעדווירק .ןײלַא ךיז ןופ שָאקַאי םייג סע ,דרע רעד ןגעוו

 . ףיהעד לָאז טָאג זַא ,ןיז טשינ ןָאק'ס -- שירַאנ ױזַא ךיז טרעטנַאלּפ ןבעל

 22 6 ר שא .ןכַאה החנשה
 ןשטייטסיוא ץְלַא ריד רע לָאז .ןדנָאשק םוצ ןייג טזומ וד ,ענסנעשטש --

 י .דנַאלרעטַאפ םעד ןוא טָאג ןגעוװ
 ןגעװ .,תורחא ןגעװ ןלײרּפ טעװ רע .ןשסיישסיוא טשינרָאג טעו רע--

 :רַאֿפ םעד ןגעװ ,ןשטנעמ םעניא ןציז םָאװ ,בוט:רצי םעד ןוא ערה:רצי םעד

 = 28 5 . ...קעלַאש

 / ל?קעלַאשרַאמ םוצ וקיּפַא גנוטכַא ןייק טשינ ןיוש ומסַאה .זיא ---

 טָאה רע .טָאנ ןַאּפ ןטימ יװ ,זיא םיא טימ רעבָא .גנושטכַא בָאה'כ ,חברהא ---

 ענעי ןוא .טקורעגקעװַא ךיז ןוא טפמעקענסיוא ךעלדנע ,ןליוּפ רַאפ טפמעקעג
 ?סָאװ ךָאנ ןוא . {ײלַא ךיז ןגעו זיולב ןטכַארש ,םיא םורַא ךיז ןבכייר עכלעוו ,ןרעה

 יי | ...ןגָאז ריד ךיא ?עוװ
 רעד לייוו ,טלָאװעג טָאה .רע סָאװ ,סָאד ןגָאז וצ ןזיוװַאב טשינ טָאה רע

 / ןיא ,טגָאזעג רע טָאה ,זיוה סלַאברַאק  .ןלַאברָאק - ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא עמטַאפ

 .העײז ךיז טלײא .ןכַאזבוטש יד ;עמַאזוצ ןיוש טריפ רע ;קיטרַאפ טעמכ ןיוש
 רער טאנ רע טָאה הנותח רעד ףיוא .רָאיפײנ רָאנ ןעמוקרָאפ ףראד הנותח יד לײװ
 .ןטעברַאפ עלַא

 ןלָאמענ טָאה רע ?ןפָארטעג םיא בָאה'כ סָאװ ַײב ,טשרעקָא טפערט ןוא ---
 | : : !דליש א

 ?דליש ַא רַאפ סָאװ --- |

 :ןבײרשנָא ליװ רע זַא ,טנַאזעג טָאה רע .תויתוא ענעהלָאגיטימ ענירג ַא --- }

 .טגנַאלַאבנָא סָאװ .."יורפ ןוא לַאברָאק ןַאמָאר .תורוחס עטשימעג ןופ .בקעוועג,

 ,טגָאעג טָאה רע .ױזַא טסַאּפ'ס .יצ ,טייקרעכיז .יד טשינ רע טָאה ,יורפ רעד



 םירחוס יד ןדליש יד ףוא ַאד ןענעז'ס יצ ,טָאטש / ןיא ןָאט טוק א ךַאנ טעװ רע זַא
 .רעבײװ יד טימ

 ?טלעג ןעמונעג רע טָאה וו רעבָא !בֿפעװעג ַא ע טסייה רע טנפע ---

 ,רימ ןופ טכַאלעג רע טָאה .ןַאטעג געהפ 3 םעד עו עקאט םיא בָאה'כ --- |

 ןבענעג רימ טָאה ןײרַאפ רעד .ןגָאז ץְלַא ךייא ךיא ןָאק --- רע טנָאז -- טשרש = |

 -ףימ ?יײװ ,ךייא יװ רעמ .האוסח ַא טנזיופ ןכלַאה א ןוא ייווצ גנויוב רעד ףיוא

 םינ שטשעלק ןֹוא .רימ וצ וצ ןרעג דיז ןכרָאה ןששנעמ -- ןכָאה רע ףרַאדַאב

 ןוא .טָאה רע ?ןבײהוצנָא סָאװ ןופ סָאה רע' ."!טנזיופ יירד רעטכָאט רעד רַאֿפ
 .ןפעברַאסיוא ןיוש ךיז טעװ עקירעביא סָאד

 | ?ןײגנַָא ןדנוא יב בלעוועג עקיזָאד סָאד טעװ יצ רעבָא --

 ,רענעבירטעגכרוד רעד ,טששייפענסיוא ץֶלַא רימ טָאה רע .ןײגנָא טעוו'ס --- |

 ,םיזירק רעד .סיזירק ןפיוא סיוא רע טלעטש ןטסגייממוצ !עכלעזַא קינײװ סָאװ

 טמוק עמ ,עװָאלזָאק ןייק ןעײג ןוא ןעיינ מייל עשיפרָאד ,ךיז טלאה ,רע טגַאװ
 ןעגיױװ ןלעװ ,רע טגָאז ,ָאד .ןגיוא יד 'רַאפ טסקַאװ עװָאלזָאק .טָאטש ןופ ךיוא
 ךיז יקסװָאנסָאס ןייא לָאז ,סָאװ זיא .רעמ רשפא ןוא ,ןשטנעמ טנזיוט ףניפ

 םעד ןריפ םיא ןופ רעסעב לעװ רךיא ,רע טגָאז ,ןייג ?טלעג ןטימ ןביושזנָא

 | !סערעטניא

 ןטסנייממוצ עֹווָאפזַאק ןיא ןוא בוטש ןיא ייז ייב ןעמ טָאה ןָא טקמעד ןופ

 .ןטלַאהַאבסױא טשינ רעמ ןיוש טָאה לָאברָאק .בלעוועג סלַאברַאק ןנעוו טדערעגי
 זיא ענסנעשטש רעבָא ,רַאונַאי ןטסקעז םעד ןעמוקרַאפ טפרַאדעג טָאה הנותח יד

 רעד ,יקסװַאנסַאס טעװַאיעג ךיז טָאה ןטרעפ םעד ?ייװ ,ןעוועג טשינ ריא ףיוא

 יי | | | .ךעלריטַאנ ,רעטייווצ

 לָאז ענס געשטש ןַא ,טגָאזעג רע טָאה ,ןטַא םעד זיולב ןפָארטעג טָאה רע |

 ;נופרַאק ןיא ןטרַאװ טעוו רע .טכַאנרַאֿפ רעגײזַא סקעז ןגרָאמ םיא וצ ןעמוקי

 | הב .עקדוב סיקסי

 | ?ןוז ןיימ טפרַאד דיא סָאװ וצ ,ןסיוװ ןעמ ןָאק יצ --
 = טפַאשרשה רעסיוועג א יב ,עלעטש עסוג א .עלעמש ַא ךיז טכַאמ/ס --- |

 :גולפ ַא רע זיא גנוי 8 .סעקנעינַאּפ יד טימ ןרָאפ לָאז רע ,דרעפ יד וצ לגניי ַא יװ

 ,ןענעדרָאניײא טרָאד םיא ךיא לעװ ,ןָאטעגנָא שיטייק וצרעד ,רענשירּפס ַא ,רעק

 ,עבושח ַא רעיײז זיא טפַאשרעה ענעי ןוא .רניירפ ַא ףיוה םענעי ןיא בָאה'כ ?ײװ

 םורַא זיא . ,בווטשלכ ןיא ןרָאב טרָאד ךיז םעוװ רע .רענעּפש יװ יז ןבָאה םינמוזמ ןוא
 .טשינ טסעגרַאפ ,רעגײזַא סקעז

 ..ןגָאז ךיילג ז םיא ךיא לעװ , ןעמוקקירוצ טעװ רע רָאנ יװ ...ןעד  יוװ ---

 עשטרָאװ ַא טָאה עטַאט רעד רעבָא ,ּפמָאל ַא טכַארבעגנײרַא טָאה עקגַארעװ

 | : ןַאטענו
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 | .רעשטּפָאק םעד ןופ ײװ רימ ןעוט ןגיוא יד ...וצ .םיא םעג --

 םעד קידנקירדנעמַאזוצ ,רעטצניפ רעד ןיא ןסעזעג רעפייוו ןיא רע ןוא

 לו יקסווָאנטָאס סָאװחַאפ ,םעד ןגעװ טכַארטעג סַאה .טנעה עדייב טימ 'ּפָאק

 משינ ?טפַאשרעה רעכייר ןוא רעמוג רענעי ייב ןענעדרַאנײא ןענסנעשטש דָארנא

 / רשפא .ץלַא רַאפ ןענידּפַָא ןומ ענסנעשטש טעו ןטרַאד עקַאט זַא .,שרעדנַא

 רעד ןופ לסילש יד ןענעבנגוצ רעדָא ריט יד ןענעמע טכַאגױב ןסייה םיא רע טעװ ||

 ,ןסיװ ךס ַא טרָאד ןָאק עמ --- טנַאה ןיא רעסעמ ַא ןבעג םיא טעװ דעדָא ,עסַאק
 ןֿליפַא ןָאק ,ןייז םקונ ךיז רע טעװ ,ןגָאזּפָא .טכַארטרַאֿפ ,רעכערבהַאפ אוַא סָא
 ;םעב רעד ,לגניי ןדלָאג ַא .טרטּפעג לגניי סָאד זיא --- ןייז םיכסמ .ןדניצהעטנוא
 - -רענייק ןוא םעד ןגעו טשינ טסײװ רענייק רעבָא ,רעדניק בעשַאמאט עֶלַא ןופ רעש
 יי | | ןבייפג טשינ עוו

 -םעד קידנהניצנָא ,טָאה עקנָארעװ ןֹוא ,ןעמוקעגקירוצ זיא ענסנעשטש ןעוו
 א טכירענמוא עטַאמ רעד טָאה ,ערעשטעיװ יד ןעגנַאלרעד ןבױהעגנָא ,ּפמָאל

 7 | :ןָאטעג גָאז
 .רעסעב ןייז םעוו ריד רַאפ ווו ,טכַארטעג רס ַא טנייה בָאה'כ ,קסָאוװ טסיייוו ---

 ןעניפעג רעכיג וטסעוו עשרַאװ ןיא זַא ,ןייא עז דיא ,דייר ענייד ףיוא םיוא טמוק
 זיא ,ןעמומ רעד וצ ןרָאפ טסליװ ֹוד בוא זיא .ךַאפ ַא םעּפע ןקַאּפ ,טעברַא
 .טשינ ריד + רעװרַאפ'כ ,רַאֿפ --- אלימ

 רעװ --- .ןָאשעג גערפ ַא ענסנעשטש רעשיירפרעד רעד טָאה -- ?ןעוו -- |
 | ?ןרָאפ ךיא ןָאק

 ..ןּפעקשװצּפַא סע טשינ ךיז טניוק ,סעּפע טסילשַאב עמ זַא . ןגרָאמ 2 רו פוַאז ---
 יי / : ם ץינַאג ןגרַאמ

 ענסנעשטש ירפרעדניא רענײזַא ןביז  םורַא גָאפ ןטײװצ םעד זיא טָא ןוא
 גָאש ןקידורב ַא ןיא ,לטיהנטסילקיצ .יֹורג ַא ןיא םייה דעד ןופ ןעגנַאגעגסיור א

 ענעטַאנַארג עיינ יד טקוקעגסױרַא ןבָאה'ס ןכלעוו רעמנוא ןופ ,לכעשזַאק םענעפ |
 .םעד טעניװשזדעג רע סָאה סעצײלּפ יד ףױא .ןשַאמַאק עניורב יד ןוא ןזיוה !

 .רענַאװש םענופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,רעטסינרָאט ןשישטייד ןשצונעגּפָא

 ןביז םורַא --- טסוװרעד ןטכענ ךיז ןבָאה יז יװ --- טַאהעג רע טָאה גוצ ַא = |
 פא ךיז ָאה ,ײסַאש רעװעשרַאװ םוצ ןוז םעה טײלגַאב טָאה עטַאמ רעד .קיצרעפ
 | .ןָאפעג שוק ַא םיא לָאמ ירד ןוא טקעטשעג

 ,ןצרַאה .ןטימ ךיד שטנעב ךיא זַא ...וטסײװ סָאד ,?יפ ךיא סָאװ ,ןוז ---|
 ייב זיא רענייק זַא ,קנעדעג :ריד ךיא בינ טָאבעג ןייא ןֹוא ...המשנ רעד םימ
 - .ּפָאק ןפלָאכעגָּא ןַא טיימ ךילערה עקטמנַאטסערַא ןיא ןעגנַאגעג טשיינ ןדנוא
 ..!קנעדעגרַאפ .ןעוועג לחומ טשינ ! ריד ךיא טֿפָאװ סָאד

 טרעהעג עגסנעשטש טָאה םיטש ענעכָארבעגנײא ןוא עקידנטעב .יד סָא
 ףיֹוא טהירעג סטָאה נגוצ רעד ןעװ ,ןַאטעג ץלירג ַא ןבָאה רעדער יד ןעװ ,דָאנ
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 - טפהַארעג סָאה רע עכלעוו ,טָאטשטּפוה רעד ֹוצ ,קירב רענרעזייא רעד וצ סגול
 =עמַא , ןופ ןעמוי וק ןכווה םעד קילב ןטצעל ַא םימ קידנענעגעזעג ,ןוא .ןעמעננייא

 רעבָא .ןכערב טשיג סָאבעג סנטַאט םעד טעװ רע זַא ,ןריוװשעג רע טָאה ,?עקיר
  ףמוא ךיז רעדָא ,ןעמוסמוא טעוו רע .ןרעקמוא טשינ ךיז רע סעװ ןַאמערַא ןייק

 רעדורב םעד ןוא ןפַאט ןרַאפ תונתמ עסזילַאװ ַא םימ ,רעטעדיילקעג ןייש ַא ןרעק

 | ..ןעקנַארעװ רַאפ ןײז טשו הנתמ עשסרעייט יד ןוא ,רעטסעווש ןוא

 = עז



==( 
 9  צ 5 ר 3 י 8 א קה

 ,קירגענעקרע וד ,רעבָא ,ןענסנעשטש : טנעקרעה דלַאב טשינ טָאה עמומ יד

 עצנַאג יד ןײרַא ךעטרַאפ ןיא שעקראמסעגנײרַא ,ץכעליפענ טימ םיא ןעמונעגפיוא

 .רעבָא רַאפרעד .רעטסעוװש רענעברָאטשעג רעד וצ טייקטרירעג ענעמוקעגפיוא

 ,עטסָארַאטס רעשיטָאטש רעד ןיא דעירוק רעקיכײב רעד ,סרעטעפ סָאד .טָאה

 טָאה רע) עטכעלש טסרעסיוא ,עטכעלש ןענעז ןטײצ יד זַא ,ןקורש טרעלקרעד

 ןקעטשסיוא ,(ייםח - = ןוא "רעמ טשיג, ,"טסרעסיוא ,, ןנַאז וצ טאהעג בול

 טשינ ךיוא ןפָאלש ֹוצ ,טשינ רע ןַאק יײז ייב ןעציוװ וצ

 ןעמוק פעוװ'ב == ןסירעגרעביא ענכנעשטש םיא טָאה -- ךייא טעב ךיא ---

 ךיא ןַאק ןפַאלש ןוא -ןײגקעװַא ןוא טעברַא ןענופעג ?עוו'כ .טכַאניב ףיוא .זיולב

 | .לעטַאפ םעד טָא ןינ

 ףיוא -- טמיטשענוצ ?רעפעפ סָאד טָאה -- טעברַא יא ץלֲא רעביא ---!

 .ןגרַאכסױא לעטָאפ םעד ריד דימ ןלעװ נעט רַאּפ ַא

 -טנעלמ עקסוָאקמָא ףיֹוא עמומ רעד וצ .ןבױהעגנָא סע ךיז טָאה ױזַא |

 ןוא לעטַאפ םעניא טכַאנ יד ןפַאלשרעביא ,טנװַא ןיא טעּפש ןעמוק ענסנעשטש

 :טָאה רע .טנַאקַאבמוא ןעועג םיא ןיא םָאװ ,עשרַאװ ןייק עגַארּפ ןופ ןוָאל ךיז

 ?עװַאב עכעלרעהפיואמוא יד טשינ ,רַארּפש עקידמערַאיֿפ ריא ןענַאמ טשרַאפ טשינ

 .הפרש ַא ףיֹוא יװ ,סיורָאפ גנוג

 ,ןקירבַאפ יד ןיא רָאנרעד ,סעינרַאילַאטס יד ןיא ןעגנַאגעג רע ןיא בײהנָא ןיא

 ענגוי ,טנעה עניײז קידנגָארשמורַא ,גנֹולטימרַאפ:כשעברַא ןופ ןעָארויב . יד ןיא
 'ךיז טָאה'ס ,ןםיוק וצ טעּפַאװקענ טשינ ךיז טָאה רענייק .ןפיוקרַאפ םוצ ,טנעה

 ןךוא םַאטש יד ןריורפעגנייא טָאה .טסַארפ רעד זַא ,קורדנייא דעד ןעמוקַאב

 : יו : .טעברַא ןימ ןדעי
 ףיוא ןשַארג קיצנַאװצ עשצעל יד ןמו גענסיוא רע טָאה ןכָאװ יײוװצ ךָאג

 ןךבעגעג ןענעגעזעג םיײב םיא טָאה עמַאט רעד .טיורב עועזַאר לבכעל בלַאה ַא

 רע טָאה -- עמומ יד , .?ײװרעד ףיוא סעטָאלז רַאּפ ַא ןוא טעליב:קירוצ ַא ףיוא = |

 רעדָא ּפוז ?סיב ןייק ןעװעלַאשז טשינ .,ןייז קיפיהייב סיוועג:היד טעװ --- טגָאזעג

 רעבָא ."ןקוש ךײלג ךיא לעװ ,ןָא ביירש זיא ,ןלעװ טשינ ט/יז בוא ןוא .עװַאק
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 ךיז טעװ רע זַא ,טנשקעעגניא ךיז טָאה רע .ןבירשעג טשינ טָאה ענפנעשטש
 ןײלַא ןענעדרָאיא ךיז טעװ ,ןזָאל טשינ עילימַאפ רעד דצמ ףליה םוש ןייק ףיוא
 / .טרעװ יד טשינרַאנ טָאה רע בוא ,ןעמוקמוא רעדָא

 גגוה ַא טּפעלשעגמירַא רעטײװ דיז רע טָאה ,טיורב עװעזַאר סָאד ןסעגעגפיוא

 םענ גָאט ןטירד םעד ןוא ,ןטייװצ ַא ןוא גָאט ןייא ,טָאטש רעד רעביא רעקירעג
 ענסנעשטש זַא ,גנונעפַאה יד ןריולרַאפ .טָאה קרעטעפי סָאד .עיסימסקע ןגירק
 ,פעטַאפ םענופ ןטעכעגסױרַא טסנרע טסרעסיוא םיא ןוא ,טעברַא ןעניפעג טעוװ
  ,מוצ רע לָאז ,טשינ ןעמ ןָאק טסָארפ ַאזַא ףיוא זַא ,טרינָאּפָא טָאה עמומ יד

 גָארט ַא ןָאטעג טָאה ןענסנעשטש רעבָא ,ןגרָאמ ןיב ןבייקברעביא ןטסקינײװ
 | | | .ןעגנַאגעגכױרַא יא רע ןוא ,עיציבמַא יד רעפנז

 רעװעשרַאװ ןפיוא ןעננַאגעגרעבירא רע ןיא קירבנשזדעברעיק רעד ךרוד

 ,לָאמקנעד:טנומגיז םעד ײברַאפ ,סָאלש םוצ ךיז רַאפ ךיילג טגַאּפשעג ןוא גערב
 | | .טלעושײנ ןוא טָאטשרַאפ רעװעקַארק רעד ךרוד

 ןגעװ םולח ןייז ןופ -- טָאטש:שּפױה רעד ןוא טנערבעג ןבָאה.רעטכיל עלַא |
 ?םיוא ,ןענָאעג יד ןופ ךעלרער ענרעזעלנ יד ןיא .םיא .רַאֿפ טשינ רעבַא ,םור

 .עקירילָאקנרײשרַאפ ןסאנעגרעביא , ךיז ןבָאה ,ךעפד ֿפיב ןוא רעטרעו ןיא עטגיילעג
 ףייז רעד ,ןקַאינָאק םיקסוועשט אב ,ריב סשוברעבַאה ןופ ביופ רעד וצ ןרעייפ

 רענעטכױלַאבלעה רעד הוא .גיצ רעקידלדהעב א טימ עטסַאּפ רעד ןוא ?ַאדילע |
 ןבָאה ןעײװמַארט יד .םלוע רעקידמופ:םוי ,רעקישיור ַא ןגיוװַאב ךיז טָאה סָאג

 ,סעניזומיפ ,סעקוװטסַאמ ןגָארטעגײברַאפ ךיז ןבָאה'ס .זעוורענ ,ץרוק ןעגנולקעג
 ץנַאלנ ןוא גנונעװַאב טימ ?ופ .ןטערגנַאטס טימ ןשטָאק עשיצירּפ ןֹוא םעקשזָארד
 | .טכַאנלאװַאנרַאק ריא ןיא ןטערטעגנײרַא עשראו טָאה

 קידנּפרַאװסױזַא ,סָאטױא ןרָאפרַאפ טונימ עדעי ןענעז "עילַאטיא , רַאפ
 ,ןרעשַאעט ,סָאניק עלַא .עלהשעמ-םולח ַא יװ טלעװ ַא ןופ םיִנַאּפ ןוא םענַאּפ
 .קיזומ טבליהעג טָאה םוטעמוא .טופרעביא ןעוועג ןענעז ןלַאקַאפ:םגנולײװרַאפ
 .עטֹוג ןֹוא ןייוו ,זעמופרעּפ ןופ טַאמָארַא רעד טײרּפשעגרעדנַאנַאֿפ ךיז טָאה'ס

 ןרָאװעג ןעק גוזהַאֿפ ץעגרע ןענעז ימ עכעלשטנעממוא ןוא םיֹונ ןימ רעדעי .םילכאמ

 רַאנ ןבילברַאפ ןענעז סע .סענירעטוס יד ןופ קעה ןפיוא ,רעלזייה יד רעטנוא

 רעדָא גנולײװראפ ךָאנ עקיטשרוד ,ןנרָאמ ןגעוװ גרָאז ןָא ,עטנַאלַאג --- עכלעזַא

 רעד ףיוא טרָאד זַא ,ןָאטעג יירשעג ַא טלָאװ רעצעמע ןעוו ןוא ,סעיזוליא ענייש

 ןיוש טָאה רעכלעװ ,ןקיטֿפעשַאב טשינ ליװ רענייק ןכלעוו ,?גניי ַא טייטש סַאג
 ןעמונעגנַָא ענד רעטשרע רעד ןיא טָאד ןעמ טלָאװ -- ןסעגעג טשינ געט יירד
 רַאֿפ ןָאטעגנַא יךיז  טָאה'ס רע ,ןפערפ קיד געמעג , סאפש-לאוװאנראק ַא רַאפ

 | | - ?זיומילש אזא
 לַאטרַאװק ןשיצירּפ םענופ קיד נפױלּטנַא ,,טיירדעגסיוא ךיז מָאה .ענסנעשטש

 טזומעג .טָאה רע ?ײװ ,ןשטנעמ רעקיגײװ ןעיג'ס וו ,רעלעקנוט זיא'ס וװ ,ןיהַא
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 יד ןיא ןרעוו טרַאטשראפ טשינ ןלָאז םיפ- יד -וא ,ןעפופ רע דָא ןפיול לייװ עלַא

 זָאנ יד ,ןעמערכ יד ףיוא טצעזעגּפָא םיא ךיז טָאה טסָארפיוש .ןשַאמַאק עטכיול

 | .ןביירנייא ערעדנא יד ךָאנ עגייא טמראהעג ןעמ טָאה ןרעיוא ןוא

 לדליש ַא ןעזר יד ןרעשמַאל א ןופ ןייש רעד ןנעק רע טמָאה ענלַאמבָא-ק ףיוא

 ןיא .טנַאיצילַאּפ ַא ןענַאטשעג ןיא ןזיוח; ןרַאפ * "פ .ּפ טַאירַאסימַאק טנ1,

 ןזָאלנײרַא םיא רע לָאז :ןטעה טלָאװעג ענסנעשטש םיא טָאה עגר דעטשרע רעד

 םײב רעבָא .םײהַא ןקישּפָא ןגרָאט םיא רע לָאװ ,רעמיצ;טרַאװ ןעמערַאװ ןיא

 םיא טעװ עמ יװ --- גנוקירעדינרעד רעד ןוא הלּפמ רעקיזָאד רעד ןגעװ קנַאדעג

 ,קעילַאװ ןסירגאס םיא טעוו'ס עלעכיימש א ראפ סָאװ טימ ,פאטע ןטײמ ןלעטשוצ

 ךיז רע טָאה -- עילימַאפ רעד ײב ּפָאק םעד ןסעּפָא רעדיוװ טעװ רע זַא ןֹוא

 רעסעב זיא'ס ןרָאװ ,טַאירַאסומָאק םעד ןעגנַאנעגײבהַאפ ןוא טקרַאטשעגרעביא

 .-ףיז ַא ןָא ןבעל ַא רעדייא קורב ןפיוא ןקידנעראפ וצ

 .טשינ וצרעד רס ןייק טָאה'ס ,טקידנערַאפ ןעוועג ױזַא רשפא טלָאװ רע=

 טלַא טוג ַא ןופ טסעשז ַא טימ טָאה רעכלעוו ,שטנעמ א טשינ ןעװ ,טלעפעג

 טנַאה יד םֹוא וצ טקערטשעגכיױא ,ןםנעקיי ןופ טסעשז 8 טימ .עלהששמ

 ןטשרע ןַא ןֹופ ײרעּפַאלק סָאד ,סענרעטמַאל יד ןשָאֿפענכױא ןיוש ריז ןבָאה'ס = |

 ענסנעשטש ןעוו ,ןגרָאמירּפ ןקידרעטניוװ םענופ טײקֿפיטש יד טקילפעצ טָאה ןגָאװ
 םענעסָא?שרַאפ ַא ףיוא טצָאלג ןוא הסיפת ַא רַאפ טייטש רע זַא ,ןעזרעד טָאה

 . גָאר ןפיוא .רעטייװ טּפעלשעגקעװַא ךיז ןוא ןַאמעג רעריוש ַא טָאה רע .רעיומפ

 וצ ךיז טָאה עקשהופ רעֹנעפָא ןַא ןופ ."סַאג;עװַאּפ,/ :טנעילעגרעבזא רע טָאה

 ,טעװערעקרַאפ טָאה ענסנעשטש .ךעשוָאק ןגנַאל א ןיא שטנעמ ַא טקוקעגוצ םיא

 ךעשזָאק םעניא שטנעמ רעד .ןעגנודלעמפ טימ םולס א רַאפ טפעטשענּטא ךיז

 ךיז טָאה ענסנעשטש .טלעטשענּפָא ךיוא ךיז ןֹוא םיא ךָאנ טזָאלעג דיז טָאה
 זיא רע .טכַאמעג ריז טָאה רע דיוא .ןעגנודלעמ יד טנעײפ רע ךייפג טכַאמעג

 .רעשיוה ןוא רעיורג ַא ןעוועג
 ...טסָארפ אזא ןיא ןענעײל וצ קשיח םש טָאה ריא יו ---

 ,יפב גדעג ךיז טָאה ןענסנעשטש רעבָא| ,2* םעגשימ .טימ .טנָאזעג םַאר טָאה רע

 0 :םייקזייב םימ ןא

 | | | ?זַא ךייא סע מיינע סָאװ ==

 עז ,קַאזקור ַא טימ ?רענערָאפענוצ ַא טנעז ריא .ןָא טייג סע םינּפַא --

 | | / ?שעברַא טכוז ריא ...ךיא

 ןוא רעגנוה תמחמ טייקכעלדניפמע יד ןרולרַאפ ןיוש טָאה , ענסנעשטש |

 יד  .ןּפמורשעגנײא ןוא ןזָאלבעגפיױא ךיז טָאה ּפולס:ןעגנורפעמ רעה .טסָארּפ

 ,ויצולָאּפ עשולוופ *



 םימ טוג טשיג טלאה'ס זא ,ןבירשעג ןכָאה םיא ףיוא ךעלעמסַאּפ עצרַאװש
 | / .ןענסנעשטש

 ןיוש ךוז ךיא .טיײקעװַאקעשמ רעיא טימ רַאי עצרַאװש ידלַא ןוצ טייג ---

 1 | | !טשינרָאג

 .םיא ךָאנ רענעי רעבָא ,טרישרַאמעגקעװַא ןֹוא טיירדעגסיוא דיז טָאה רע

 .ךייא דָאד ?ליוװ ךיא ...רָאי עצרַאװש ידלא וצ דיילנ טעּפע סָאװראפ ,ןיימ'כ --

 .ָאד עקַאש ןיווװ ךיא ,טמוק .ןענשקענייא טשינ דיז ףרַאד עמ .ןפפעה = |

 ןיא טריפעגנײרַא םיא ןוא םעדָא ןרעטנוא ןענסנעשטש ןעמונעג טָאה רע

 טָאה עלעווייא ןרעזייא ןַא .?זייה:רעטכעװ םעניא ןעגנאגעגניירא ןענעז יז .רעיופ
 ,טכיוה א ,טעב ץראזוש א -- טשיוחשצ טָאה טרָאד טעב סָאר ןוא ,ץיח טימו טצעזעג

 .סענערעּפ עמעוועקסאּפעג טימ ,ןגָאװײהיוװק ַא יו

 ןיא זיולב עגר ַא ףיוא סורַא יג ךיא .ךלימ עסייה טקנירט ,ךייא טָאג ---

 . .ןסעומש רימ ןלעװ קיטשירפ ןתעב ,קיטשירפ ןסע ןרימ .ןײרַא בלעוועג

 רענעי רָאנ יו .ןסעומש וצ גָאט םענעי ןזיװַאב טשינ ןגעווטסעדנופ ןבָאה ײז |

 ;ףכית ןוויוא ָא:םעד ייב ,ךלימ ָא:-עד רָאנ ענסנעשטש יא .,ןעגנַאגעגסױרַא זיא

 0 .ןפַאלשעגנײא לוטש רעד ףיוא דימי

 זיא סָאבעלַאב רעד .רענעגָאטעגסױא ןַא ,טעב ןיא טּפַאכעגפױא ךיז טָאה רע =

 .עװַאק טּפוזעג ןוא שיט םייב ןסעזעג

 א ענסנעשטש טָאה --- ?בלעוועג ןופ טרעקענמוא ןיוש ךיז ריא טָאה --

 .םענעהעפ יד רעטנוא ןופ ,קידנכירקסיורַא ' ,ןַאמעג גערפ

 | | .טכאלעצ ךיז טָאה רעגעי

 ןצנַאג ַא ?ןפָאלשעג טנעז ריא לפיוו ,טסיײװ ריא .ןזיװַאב בָאה'כ ...ןעד יוװ --

 טייטש קיטשירפ רעד :םייצ רעד וצ טקנוּפ ךיז טּפַאכעגפיוא דעבָא !תעל:תעמ

 | -. | | .שיט ןפיוא

 | .טלעג ןייק טשינ בָאה ריא זַא ,ןענערָאװ ךייא זומ ךיא --
 ,רעילַאװַאק ,רע .קימשידפ םוצ טענחאפ- ךיא ?טלענ ןעד טעב ךיא --

 .ןערובַאב ףיוא שזַא טזָאלב וד זַא ,טירבענּפָא) ױזַא ךיד ןבָאה םייק .רעילַאװַאק

 ?נעשטש ןוא ,סַאג ןופ ןענסנעשטש ןעמונעג טָאה .ערובַאב ןעוועג רע זיא ַאזַא

 ןייז עינכמ ריז ןופ ליפעג א ןָא ?זייה:דעטכעו ןיא ןביפברַאפ םיא יב זיא ענס

 | .ןעקנַאדוצּפָא בוח א ןביילב קידֿפוש רעדָא

 ,םקידהסגכה ַא רעבָא ,ןטַאּפַאלק םימ טאהעג ערובַאב טָאה יירעטכעוו ַא
 .םוצ !עמוקעגצונוצ ,םיא ןזיא ענסנעשטש .עצינעמאק:שנישש רעסיורג א ןיא |

 ףיֹוא םייצ טַאהעג םציא טָאה ערובַאב .עלעגעוו םוצ ןוא ,םעזעכ םוצ ןיוא רעיופ
 טניווװועג ןוא ןייֵלַא טכָאקעג טָאה רע .קיטימ ןכָאנ למירד א ףיוא ןוא יירעירוק , א

 ןעועג ןענעז רעדניק יד ןוא ,ןברָאטשענ גנַאפנופ ןיוש םיא זיא ביײוו סָאד .ןײלַא
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 ,טאיווָאּפ רעקספרעש ןיא רעטסעמדהע ןא ןעוועג זיא ןוז ןייא ;ענעסקַאוװרער .ןיוש

 .ןיקסלענעצ ייב טריקיטקאהּפ טָאה רעטייווצ רעד

 :סיֹורַא ןַא ןענסנעשטש ןיא טַאהעג טָאה ערובַאב .ןעוועג טוג יז זיא'ס
 ןבעל .טרעטיילעגסיוא ריז ,טעוענקיפענוצ ךיז טָאה ענסנעשטש ןוא ,רעפלעה

 | .ןערובַאכ
 .ךַאפ ןייק טשינ ןוא שסנידראפ ןייק ןבעגעג טשינ טָאה ץְלַא סָאד רעבַא

 --- "רךַאּפ א ןקַאּפ טסלָאז טייצ עטסכעה יד ןיוש וויאזסע .ןכַאװ קעווא ןענעז סע

 טָאה'ס ןיב ,טשינרָאג ןֹוא טשינרָאנ ץֶלַא זיא .ָאד ןוא ,טנַאזעג ערובַאב טָאה

 קעששאיוורעשט ןַאּפ ןופ טלַאטשגא םעניא לגניינרעק א רַאפ טרָא ןַא טכאמעג ריז

 - .סַאילעצרעק ןופ טייװ טשינ ,סַא:שעֿפ קע

 העש יײװצ ?זיה:רעטכעװ ןיא ןעמ טָאה סערעטניא ןקיזָאד םעד דובכק

 יד ןופ רוזַאלנ ןסײװ ןרעטנוא עקשטנָאּפ א יו --- עהובַאב :םײחֿפ ַא טכַאמעג
 ---סעשטַאיװרעשט ןֹוא ,סעצנָאװ עשירידַאנערג טימ ,רענעסַאנעגנָא ןַא ,רַאה עיורג
 ?ברוד ?קישטּפודראק ַא טושּפ ,סַארוטַאנעד םימ דעטּפַאזעגכרוד ַא ,רענכַארד א

 זיא סָאװ ,זדלַאה ַא טימ ,ןוטיט ןּופ רילָאק:טױה ַא טיִמ רוטילָאּפ ןיא טקייװעג
 קיסיירד ןופ ךשמ ןיא רע טָאה טיײז ָא:רעד ףיוא ?ײװ ,סטכער ףיוא טיירדעגסיוא

 | .ףעש ַא ןרָאװעג ןיא רע רעדייא ,רעטערב טעװעיקבעהעג רָאי

 ;טלַאטש נא ןייז --- קעשטאיווהעשט ,ןענסנעשטש טביולעגסיוא טָאה ערובַאב

 ףיוא טרָא ןַא ןעמוקַאכ טעװ עגסנעשטש זַא ,ןרָאװעג הוושומ ןעמ ןיא ףוס?

 .ןעעז ןעמ טעוװו דָאנרעד ןוא ,בײהנָא ןפיוא דָאװ א סעטָאלז ייווצ ןוא טסעק ,ןפַאלש

 'םעד ,עברָאט ענרעדעל ןײז ןגָארפ וצ ןבעגעג םיא טָאה קעשטַאיװהעשפ

 טימ טריפעגקעווַא ןוא ,טםיוקעג ?רוחב סָאד רָאד טָאה רע ?לײװ ,שזַאיַאװקַאס

 ךעלגניינרעפ סקעז ,ןלעזעג ריפ ןפָארטעג םרָאד ןבָאה .יײז .שעל רעד ףיוא דיז
 ..ךוא ?ענעזיירק,, ןפורעג טָאה'מ עכלעוו ,געז=רעדניליצ ןייא :סענֹישַאמ ײװצ ןוא

 ."טכירבָא , שטייד ףיוא ןפורעג ךיוא טָאה'מ עכלעוו ,ןישַאמלבוה עניילק ןייא

 ?רעביא טעברַאעג ןעיכ .טָאה .טַאטשרַאװ ןוא רעבָא ,רעטצניפ ןעועג ןיוש זיא'ס

 | .דלַאוװעג

 רימ טסלָאז רעבָא .םנּפַאצ יד רעביא ?עטש ןוא עלעגעזשנַאה סָאד םענ --

 !ךירטש ןרעביא ןרָאפ-ַאפ טשינ

 קעשטַאיװרעשט .טנולָא ןיא זיב סנּפַאצ יד טקעטשענרעביא טָאה עגסנעשטש

 ,ןפָאלעגסיוהא ןענעז ןלעזעג 'ד .טנַאהעײפ ףיוא לסערב א סימ טּפאקקעג טָאה

 ערעשטעיװ ףיוא ןעמוקַאב ןבָאה רעלגניינרעל יד ןֹוא ,זיוהײםיענושמ ַא ןופ יו

 ןצקַאמשאב ,סיורב ענשיס עדייּפ א םימ ץכעקנעווש טסייווראפ דעלּפעּפ וצ
 | .רַארַאּפ בילוצ ץלַאמש טימ

 ?רַאו םעד ןסָאלשר ַאמ קעשטַאיוװרעשט טָאה ,ןעגנַאנעגקעװַא ןעגעז ײז ןעוו |

 .ןגוטש יד רעטנוא ?רעמעק ַא ןיא ןענסנעשטש ריפעגנירַא ןוא --- םַאטש
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 .ןעמַאזוצ ןילַא ריז טאלק למעב ַא ןוא .ןפַאלש ושסעוו ָאד ---

 .טנַאה עשיכָאלעמלַאב א ,עשקישעג ַא טָאהעג ענפנעשטש טָאה טנַאה ַא

 טייצרעטניװ ,עקרַאילסעט יב ןטַאמ ןטימ טעבראעג רע טָאה ףיוא זייוודניק ןופ

 ןעײלקנעמַאזוצ-עטילפ ַא טנַאקעג טָאה רע .עקרַאילָאטס ייב טייצ .וצ םייצ ןופ
 .ןייצ ןוא םענופ ענעדיישרַאפ טימ ץלַאה ןטפעהַאב טנָאקעג ,ןקיטרַאפסיױא ןוא

 :איורעשט ןופ ענסנעשטש רעבָא ,ןדירפוצ םיא ןופ ןעוועג זיא קעשטַאיװרעשש

 -- תינש ,טעברא רעד טימ טגָאיעג טָאה רע סָאװ --- תישאר .טשינ ןקעשפ

 ןבעגעג טָאה רע קָאװ -- סנטירה ןוא ,ןיול םענופ ןסירעגּפָארא טָאה רע סָאװ

 יב ןענעז ךעלגניינרעפ יד ,םינש ןטלַא םענופ רעטסיײמ ַא ןעוועג ןיא רע .ּפעלק

 | | יי .ןרָאװעג טמתרַאפ םיא
 רע ןעװ רעבָא ,ןענסנעשטש טימ ענעגייא סָאד ךעלריטַאנ םוװרּפעג טָאה רע

 .טנַאה רעד רַאפ טּפַאכעגנָא ךיילג רענעי םיא .טָאה ,טעװעכַאמהַאּפ ךיז סָאה

  .טשינ ןעמ רָאט ןגָאלש ךימ .רעטסיימ עינַאּפ ,טשינ רָאפ עמ --

 יי / ?רערעסעב א רשפא טסיב ?ןיא .סָאװ ליײװ --
 טקָאװס .גָאלש ןײלַא ךיא רעבַא ,רערעסעב ןײק טשינ רערעטעב ַא --

 0 : .ןקידעשעצ רעטסיימ םעד לָאז ךיא ,ןויזב ַא ןעוועג
 רךס א ןעוועג זיא ענסנעשטש) ּפָאק םעד ןסירחאפ טָאה קעשטאיוורעשפשו

 טלָאװ רע זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג םינּפַא ןוא טצַאשעגּפָא ,(םיא ןופ רעכעה

 ךיז סַָאה רע לײװ ,קיטלָאש ןשירעגײגיצ ָא:םעד טימ ןָאפעג טשינ הצש ןייק ריז

 | .טּפַאכעגמורַא םיא טָאה רע ןעוו ,ןַאטעג עפראש א

 ?םע וטסיב קיװעשלָאב אזַא זיא ...ּפָא זָאל ---
 | : , ...רעכלעזַא טָא ---
 יה --- קידנעײנקעװַא ןָאטעג עשטורמ ַא רע טָאה -- ךיז שיח ,ונ --

 | | ...לייוו ,ךיז

 / רע טָאה םָאד ,ןפיח טפרַאדַאב ענסנעשטש ךיז טָאה ?י?ייוװ, רעסָאװ בילוצ

 .ןוא טכַאקעצ טשינ םיא ףיוא רעמ ןיוש דיז ןָא שנייה ןופ רָאנ ,טגָאזעג טשינ

 | - .גנוטכַא ןופ ןטָאש ַא טימ קוק א טּפַאבעג וליפַא
 ןרַאפ םעדנַאט םענרעדַאמ זײװנפַאמ טעברַאעגסיױא .טָאה קעשטַאיוװרעשט

 טימ רַאלקס א רעניווש רעד טימ תופתושב םנפעשגנ .טָאה רע וװ ,קַאילעצרעק

 =נגעק טקנוּפ ,קָאטש ןטשרע ןפיוא ,'ילבעמ ,, םפוירשפיוא ןַא ןוא רעטצנעפ יירד

 ;ּפִא ןַא טַאהעג ָאד טָאה ?דנַארקש רעדעי .לוויטש טימ סענַאגַארטס יד רעכיא

 | .ץגאפג 8 טימ ןוא קיליב ןעוועג זיא רע רָאנ יבַא ,גנַאג
 קרַאטש וצ טשינ םיא לָאז עטפתוש יד ארומ בילוצ זַא ,טסעומשעג טָאה'מ

 + א ןשושנ ןיא יז .בייװ א רַאפ הדיחמײתב ריא ןעמונעג רע טָאה ,,ןעטעטנגַאב
  לנָאלב רעקירתולדג ,רענעניטַאלּפ ַא ןופ םייקנייש רעד שימ עקידנצייר ַא ,ענייש
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 עקירעיקיצנַאװצ א ,ןענסנעשטש ןופ רעטלע רָאי ַא טימ םיוק ,עגנוי א ,עקניד

 יי = .עגרַאק ַא ןיוש ןוא

 :רעשט טָאה עכלעזַא רָאנ יו ,ענעפילשעגמוא ,עשיפרָאד ,דעלגניינרעפ יד |

 ןפיוא טעששרובעג ךעלעקניװ יד ןיא ןבָאה ,רעל רעד ףיוא ןעמונעג קעשסַאיװ
 .טמוק םּוא םָאװ ,טנָאמעג טשינ יז ןופ רעגייא ןייק טָאה רעבָא לוק ןפיוא ,ןסע-

 :ערעשטעיװ רעד תעב ןָאטעג גָאז ַא ענסנעשטש םָאה לָאמניא)

 ?רעטסיימ רעד יװ ,?סיבא שטָאכ ןייז לָאז עקרעטסיימ יד ןעוװ ,דע ---

 :באמעג טימ ,קילב ןליופ ַא םיא רעביא ןַאפעג ריפ ַא טָאה עקרעטסיימ יד

 .לֹוק ןײז ןרעה טזָאל ןוא טהיטסיזקע ַָא:סעכלעזַא סָאװ ,מייקטשודיחרַאפ רעש |

 ?ןצעמע טשינ רשפא לעפענ ךיא -- = |
 2םווימ רעד יו ,קי רתונרתוו טשינ זיא עקרעטסיימ יד ראג ...לַאפנייא ןַאו ---

 טקיימ עקרעטסיימ יד ןוא ,שעברא ןייק טשינ זדהנוא טגראק רעטסיימ רעד .רעפ-

 .ןרעטַאמרעביא טשינ ,טיהַאב טָאג ,דיז | ןָאז רימ ,ןסע סָאד סיוא

 =( 7 .ןטלַאהעגסיױא טשינ רעטסיימ רעד ןיוש טָאה ָאד

 | ?קירעגנוה טסיב ?ריד טייג סָאװ ןיא ,קיװעשלָאב ,עה ---

 | !קירעגנוה עלַא ןענעז רימ .רעטסיימ ,ןײֿלַא ךיא טשינ --

 ,קעצוב !ךיז ןגעװ ,ךיז רַאפ טדע- רעכעלטיא ?עלַא סָאד ןענעז רע --- |

 | | | | ?קירעגנוה טסיב
 ---- ץכעק עווש ןטימ טענילכראפ ךיז טָאה ,טכירענמוא ןפָארטעג ,קעצוב

 | .וָאנ רעד ךרוד ןזָאלב טימ סיױרַא םיא זיא/ס

 ..יײײג ,ךיא -- זָאנ יד קידנשיװּפָא ,שעקרומשג רע טָאה --- ןיײיייינ ---

 ?קיגײװ וצ ןסע סָאד ריד רַאפ זיא ,קעצַאװ ,גָאז ?קעצַאװ ןוא --
 יב .קינייװ וצ טשינ ,ףעש עינַאּפ .,ןיינ ---

 רעד ןבָאה עלַא ןוא ךעלגניינרעל עלַא טנערפעגרעביא טָאה קעשפַאיװרעשפ

 יה .ןסע ֹוצ גונעג ןבָאה יז זַא ,קירעגנוה טשינ ןענעז יז זַא ,טרעלק

 .רעמערַאפ עקיזָאד יד ןגעק ןרָאצ ַא ןטָאזעגטיוא טָאה ןענסנעשטש ןיא

 :ןליפרעד ןלָאז יז --- רעגיטש .רעיצוקעשז ןפיוא יז ןגָאזנײרַא ןעמונעג רע טָאה

 ...ריא טנעז ןרָאיצרַאװש עכלעזַא !ןעגנילרעשצוניפ ןווא םינדחּפ ,ריא ,ךע---

 ןיא גנורעגרעד ַאוַא ןופ זַא ,ןײרַא ?ברַא ןיא טעשטעבעג נייה טָאה .רעװ ןוא
 שוא ,םהעקַאנק ריא טנעז ,ָאטשינ זיא רעטסוימ רעה ןעוו !?ןשלַאהוצסוא טשינ
 ןבָאה ,ןַאטענ םענ ַא ךייא ֹוצ ךיז טָאה רעטסיימ רעד רָאנ יװ רעבָא !קעהש ַא
 ?םָאוװ ,םיירדעגרעביא סעכעבעב יד ןיוש רייא ךיז

 .רעטסומ ןבלעז ןטיול רעטייוו ױזַא ןוא

 .ךרוד ךײא רע טעװ ,ךיז טזָאל ריא זַא ,ןרעדָאֿפ טשינ טעװ ריא זַא --

 .ןסיגסױרַא טַאטשרַאװ םענופ עקטַאװָארס יװ ,ןזָאלכרוד עגופידשנעצ ןייז
1 
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 ,ןגיוא יד סױרַא טצרַאטש עקרעטסיימ יד ,קערש רַאפ ןרעטיצ ןּפמָאלג ענעי

 טשטַאּפ רעטסיימ רעד ןוא ,ןעזענ טשינ לָאמנײיק לקַאטקעּפס אזא רָאנ טָאה יז

 | /  :רעטנוא שצעה ,ךיז טכַאלעצ ,טנעה יד טימ
 =פולב ,יירש ,יושזרוב !טשינ עוװעלַאשז ,גָאלש !קסיט ןְצנַאנ ןטימ איזוה ---

 רעד טימ ןקינײארַאפ ךיז רימָאל -- ןּפַאכ חֹור רעד םיא לָאז ,יירש ,רעגײז
 | !טײקמערָא

 גָאז א ןוא ןרעטש םעד טשיװשנּפָא ?כיש ַא טימ רע טָאה ,טעּפַאסעגּפָא

 | | | | - ;בײװ םוצי ןַאטעג
 | - .ןבעג סעּפע םיא ןזומ רימו ...קירעגנוה זיא/ר ?עכָאז ,טסרעה --

 עלעּפעט ַא ןוא ןָאסעצפַאס טימ טיורב סעדיײּפ ייווצ טכַאדבעגנירַא טָאה יז

 | | | 7 -.עוואק
 שנניינרעפ ירד וצ טעדנעװעגנ קעשטאיװרעשמ דיז טָאה --- ךיוא ןוא | ,ונ--|

  ?קירעגנוה טשינ טנעז ריא ?טשינ םתסמ ךייא --- רעל

 ,ןעקגַאד רימ --- ענילס יד קידנעגנילש טרעפשגעעג ײז ןכָאה -- ןיײג --

 | .ןסעגעגנַא ךיז ןכָאה רימ |

 ךיז ןוא רעטערַאפ עקיזָאד יד ףיוא ןָאפעג קוק ַא זיולב טָאה ענסנעשטש |

 יי | .ןסע םוצ ןעמוגעג
 'ךיז ךיא טכָאװ ,ןבעגעג םעּפע ךָאנ טלָאװ עקרעמסיימ יד ןעוו ,טָא --

 יי | !ןסעגעגנָא טאז
 ;שוּפַאקי ?םיש ַא םיא ראפ טלעטשענרעדינַא יז טָאה ןדער ֹוצ טתַאװ ַא ןָא

 עקיזָאד יד שקידיײלענסיוא .קיטימ םענופ ןבילבעגרעביא ייז זיא סָאװ ,קַאיג

 ץרַאה טכַאמענ ךיז טָאה .ךיוב ַא טָאה רע ןַא ,טליפרעד ענסנעשטש טָאה ,?סיש |

 םעד ןכערב וצ ףיוא :ןפרַאװסױרַא םיא טעװ קעשפַאיװרעשט זַא ,טרַאװעג ןוא

 +רַאפ רעקידנסקַאװנַא טימ עילָאװַאּפ רעדָא ,ריט רעד ןיא קַאנק ַא טימ ,קינעג

 | | | | ?פייקגמיב
 ?נרעל יד ערעשטעיוו רעד ךָאנ קידנקישּפָא ,טָאה קעשטאיווחעשט רעבָא

 | .ןייצ יד םעבולרעג ןפוא ןטסקיאור ןפיוא עמַאס ,ךעלגניי
 ?עכננ טשיג טסעװ .רעשיטילַאּפ א ...רעכלעזַא טסיב וד זַא ,סע טסייה --- |
 ;רַאפ ריפ טסעװ ,ןעוועטנוב ןביײהנָא רעדיוו .טסעוו רעבָא ,רושילַאּפ ןייק ןענ

 ,רעטנעענ ֹוצ ךיז קור ,לרוחב ,רעהַא רָאנ םוק !טַאטשרַאװ םעד ןעידוקסַאּפ
 טסליװ .ךָאװ א סעטָאלז ףנופ ןיופ ןעמוקַאב טסעװ ...ןגָאז סעּפע ריד ?עװ'כ

 זָאל ערעדנַא יד רָאנ ,רעטסיימ ַא ןכַאמ ריד ןופ לעושכ .דיא עז סָאד ,ןטעבהַא

 ?סָאװ ,עיצקעל א טאהעג טנייה טסָאה .ךיז ןגעוו זיולב ,ךיז ןגעװ טכַארט .ורוצ
 ךיז ּפומש .סנגיובנלע יד ןיא ןדייס ,טשינרָאג ןיא טשינ םעגיוק םיילג .וטסעז ,וג |

 .ןקוה ןבעפ ןיא ךיז רימ ןזומ ןשטסרעמוצ .קיטיײז ןוא םנגיובנפש יד ימ ךרוד
 - ...פיצ םוצ ןוא ,ןכעלעמַאּפ ,עקנעילָאװַאּפ ,קיפיײז

= 
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 ַא ןבענעג רָאג טָאה רע ןוא ,ןפחַאװסױרַא טעװ רע זַא ,טניימעג בָאה'כ,
 / ,רעטסיימ םענופ קידנעײגפױרַא ,טרעדנוווענ ענסנעששש ריז טָאח --- "הפסוה

 ַאד ךיז טָאה ןוא טַאטשרַאװ ןכרוד ?רעמעק ןיא ךיז וצ ןעגנַאגעג זיא רע |

 טָאה יז .טנַאה ןיא עלעשיק קירילָאק ַא טימ עקרעטסיימ רעד הוא ןסיוטשעגנָא
 + .טשימעצ לסיבא ןטלאההאפ ריז

 2 ...סנּפָאקוצ סעּפע טסָאה וה יצ ,ןָאש קוק א טלַאװעג בָאה'כ --- |

 טרָאװ ןייק ,טימרעד טריסערעטניא טשינ לָאמגײק ךיז יז טָאה טנייה זיב

 | ..ףיא רַאפ טריטסיזקע טשינ טָאה רע -- טרערעגסיוא טשינ םיא וצ

 ןבָאה ןעוו -- .ןַאטעג גערפ ַא .רע טָאה --- ?ייוד , א האפ סע זיא סָאװ ---

 ןרָאװ ,ןענַאמהעד עקרעטסיימ יד רימ לָאז ,טפאשרעדורב ףיוא ןעקנורטעג רימ

 | | .טשינ קנערעג ךיא

 בָאה ךיא ,רעלגניינרעפ יד וצ יױװזַא ןעמ טדער זדנוא יב ,טקירקוששנַא ---

 : - ...םיווענפיוא ?ייװ ,?קישַאי יא ןגיילרעדינא טָאװעג עקַאט ךייא

 ;סיימ םעד ינַאּפ יד סע לָאז .טנדרַאעגניא ןיוש ךיז בָאה דיא ,קנַאדַא --

 | יי | | | .ןגיילרעטנוא רעפ
 ,ןרָאװעג ןלעפעג טשינ םיא זיא'ס .ןפָאלשניא טנָאקעג טשינ גנַאק טָאה רע

 ,גנוריסַאּפ עצנַאג ָא:יד ךיוא --- ?קיװעשכַאב , א ןרָאװעג רעדיוו זיא רע קָאװ
 רעד ןיא גניטימ ןפיוא רעטרעװ יד טנָאמרעה ךיז ןבָאהס .הפסוה יד וליפַא
 רעכלעװ --- קושוהַאמ יצ יקסוועיליסַאװ .דעלקעהב יד ןגעוו --- "?עזָאלולעצע
 רעסעברַא יד וצ לָאמלײטפ טפרַאװ םזילַאטיּפַאק רעד זַא ,טנָאזעג טָאה יז ןופ

 רע זַא ,ןעמוקַאב טציא ךיז טָאה'ס .טעברַא לקיטש עלדָאּפ ַא רַאפ ?ךדעלקערב

 ערעדנַא יד ןֹופ- ךיז ןרעטײװחעד ןײז רַאפ דעלקערב עקיזָאד יד ןגירקעג טָאה

 ןעועג טםשינ םיא ןיא סָאד .טכערעג ןעגעז "עמיור , יד זַא ןוא ךעלגניינרעפ

 רעכָא ,ןפרַאװוצרַאפ דיז סָאװ טַאהעג טשינ ,תמא ןַא סָאװ ,טָאה דע .ןלעפעג

 .טייקיאורמוא ןַא סעּפע ןוא קַאמשעגרעדיװ ַא טפופעג
 .?ײװ -- טקיאורַאב ךיז רע טָאה --- רשוי יּפלע רימ טמוק חפסוה ַא -- |

 טָאה רע ןַא ,טכַארפ רע ביוא רָאנ .ךעלגניינרעל יד ןופ רעפעב טעברַא ךיא

 .ןגָאלשסיורא ּפָאק ןופ םיא סע ךיא לעוװ ,טפיוקעג ךימ

 .טייהנגעלעג םֹוׁש ןייק וצרעד ןבעגעג טשינ רעבָא טָאה קעשטַאיווהעשט

 ןכָאנ ,תבש רָאנ ,טריפַאּפ טשינ טשינרָאג טֿפָאוװס יװ ,ױזַא ןפלאהעג ךיז טָאה

 .ןענסנעשטש ראפ --- קעשילעק ןטסקעז א ץַאט רעד ףיוא טלעטשעג ,טנַארעיפ

 ןענעז טַאטשרַאװ ןפיוא :?אוטיר ןבלעז םעד טַאהעג דימת טָאה גנולָאצסיױא יד

 ץַאט א ןענַאטשעג זיא ,רעדנוזאב ןדעי ראפ רעטלעג .עטקיצעגסיוא יד ןגעפעג
 :םיימ רעד טָאה ןטשרעמוצ .ןלעזעג ריפ יד טימ רעטסיימ ןרַאפ םעקשילעק טימ

 יד ךָאנרעד ,ביורד םענופ ןרעוװ וצ רוטּפ ידכ ,דעלגניי יד טלָאצעגסיױוא רעט |

  .םייהל ןעקנורטעג ןלעזעג ןדעי וצ ,קידנלָאצסױא ,ןוא ןלעזעג

106 



 . םֹוא ןלעזעג יד ךיז ןבָאה ,ןענסנעששש וצ םייחל ןעקנורטעג טָאה רע ןעוו

 ,ליפיזַא ןבעגעג טשינ םיא טָאה רעטסײט רעד םגח ?ײװ .טקוקעגרעביא קיאוד

 ןענעז ןָא טניה ןופ .ײז טימ ךיילג טריטקארס טראפ םיא רע טָאה ,ייז ?םיװ

 ערַאיל ַא טימ יװ םוא טימ טפַאשעג טשינ ךיז ןבָאה .ךַאװ רעד ףיוא ןעוועג ײז

 יד קירנטלַאהַאכמיוא קיסיילפ ,םיא ןופ קישייז ןטלַאהשג ךיז רעבָא ,?גניינרעל

 .טעברַא רעייז ןופ ןטעהקעס ןוא םיגפוא

 עמ יװ ,טסווועג ,יירעילסעפ ןטַאט ןבעל טנױועלעטסיוא ךיז טָאה ענסנעשטש

 רעבָא .שיש ַא דערָא עפַאש עשיפרָאד ַא ,סענירפופ ,ריש ַא ,רעטצנעפ ַא טכַאמ

 םקעשטַאיװרעשט ןופ ןיא רָארג ןוא .טאהעג טשינ ףירנַאב ןייק ןרינַאפ ןגעוו

 - עטסנחע סָאר קיגייוועגיא ;לבעמ םרינַאפ רקיע רעד ןעגנַאגעגכױרַא טלַאטשנַא
 עגייש ןביואנופ ןוא ,טגיוטעג טשינ םיולּפ ןייק רַאפ ןליפַא טלָאװ סָאװ ,ץלָאה

 יד ןבָאה ןענישַאמ יד ֹוצ .ץנאלג ןקהַאטש רעדָא ןוועפַאמ ַַא םימ ,ערדַאלפ

 ןוא ,טַאטשרַאװ ןיא ןעוועג ןיא ףעש רעד ןעװ ,ןענסנעשטש טזָאלענוצ ןֿפעזעג
 .ןרילרַאפ טשינ רעגניפ יד לָאז עמ ,טערב יד ןריפ ףרַאד עמ יװ ,טרעלקרעד

 עקַאט םָאה .ןבענעג טשינ ןעגנושײװנָא םוש ענייק םיא יז ןבָאה םעד ץוח

 .ךעלטערב יד קירנמעלגסיוא ,לבעהצוּפ ןפימ טעוועילבעהעג רדסכ ענפנעשטש
 ןוא ןטינשעגסיוא טָאה .ןברַאק עטכײל רעביא טזָאל עכלעוו ,ןישַאמ רעד ךָאנ

 סָאװרַאפ ,ןסױטשנָא ךיז קידנלעװ ,טקוקעגוצ ריז ןוא ,סנּפַאצ טעשעװַאלדעגסױא

 ?רעד ןוא ,רינַאפ ןמסָארּפ םימ לבעמ םענופ םנורג םעד םורא ןעיילק ןלעזעט י

 עטכער יד יז ןדיישהעשנוא יוזאיוו ןוא ,םיא ןקייוו יז סָאװראפ ,םענייפ םימ ךָאנ

 י יב | .רעקגיפ רעד ןופ טיײז

 ןקידיל ןיא ןפָארטעג קעשטַאיװרעשפ םיא טָאה טנווָא ןַא ןיא לָאמניא
= 

 .עזערעב רעשיילעדַאק טימ סטעיילקענמורא | א ,עלעטסעק א ייב טַאטשראוו

 2עגנָא ןוא טגנקסּפענּפַא רע טָאה --- ןייז טשינ טשיגהָאנ ןומרעד טעוו'ס ---

 םייג רינַאפ רעטנוא .רעלזעלב -- .רינַאפ ןרעטנוא ךעלעקרורג יד ןיא טפַאלק

 ןבעגעג טקָאה וד ןוא ,רעסַאװ יו ?זדנעּפ םענופ ןעטירּפָא לָאז סָאװ ,יילק רעכַאװש

 ...ןקרַאטש

 ענסנעשטש םָאװ ,ֿפַאירעטַאמ ןבילוצ טסעכעגנ טשינ ןיפוחֿפ ךיז טָאה רע

 ..ןדירפוצ ופיפא ןעוועג זיא .טנערפעגמוא ןעמונעג טָאה

 יד ךיז רַאפ םע ןטלַאהַאב ?םעד ןגעוו טנַאזעג טשיגרָאנ ריד ןבָאה יז ---

 :עג ,ןײג-עד ןייֵלַא טזומעג בָאה'ב .ןעועג ױזַא ךיוא זיא רימ טימ .ןטשינרָאג

 ןקימײװ א טםימ עקנעילָאװַאּפ ױזַא ןוא סרעטסיימ יד ןופ סעּפַאל יד ףיוא טקוק

 יי .ןגָאלשרעד דיז ףוס5 ךַאּפ םוצ קילב
 ןָאפעג ץימש ַא סע ןוא -עלעטסעק סָאד טכַארטַאב לָאמַארעדיװ טָאה רע

 | 0 -  .ןװיוא ןרעטניה
 ,עטעװעטנוּפשרַאפ ךַאמ סוּפַאצ .ןענרעלסיוא ריד ?כיא .סע ןערברַאפ ---
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 ןיא סענורַאּפש יד ןוא .ןרעמיש םענ יילק ,ןכירקסיורַא טשינ רעטעּפש ןלָאז יז

 | .קעשָארּפ טימ ביירהאפ עקטָאשטעשמ רעד

 ;םױרַא יװ ןוא קעשָארּפ ָא:םעד ןכַאמ ןָאק עמ סָאװ ןופ טגָאזעג טָאה רע
 יי .רֹוטילָאּפ טימ עלעטסעק סָאד ןקידנעוצי

 יד קידנבייר ,טעקיכיכעג רע טָאה -- !לקַאטקעּפס ַא ןײז סע טעוו ---

 ןטפניפ ןייק ךיא ?ײװ ,לעזעג ןטפניפ ַא רַאפ ןקערשרעד ריז ןלעו יז -- .טנעה

 !טסעמרַאפ ַא .ףיוא +- ןטעברַא ןבײהנָא ײז ןלעװ טשרע .ןבָאה טשינ ףרַאדַאב

 | .ןטײקינײלק עריא ףיוא ןבָאה יז לָאז ,טנעזערּפ ַא ןעמוקַאב טעװ עכָאז ןוא

 :עג טָאה- .םיילִפ טימ טעבחַא רעד וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז טָאה ענסנעשטש

 .זָאנ רעד רעביא ןָאט -ימש ַא ןלעזעג יד ןֹוא ךַאפ םעד ןענתעלסיוא ךיז טלָאװ
 ?טערב לקיטש ַא ףיוא טוװרּפעגסיוא ?2:םחוק רע טָאה טעברא עײנ -עכעלטיא |

 ןםיוא םייקטינעג ענעמוקַאב יד ןגָארפעגרעביא טשרע רעטעּפש ,רינַאפ רעדָאו

 .תוצע ןייק טגרַאקעג טשינ ןוא טביולעג םיא טָאה רעטסיימ רעד .עלעטסעק

 טָאה קעשטַאיװרעשט ןעװ ,ןוחצנ ןופ טנעמָאמ רעד ןעמוקעגנָא זיא ךעלדנע

 עטלטרעצעגסיוא סָאד שיט ןפיוא טקעטשעגרעדינַא ןוא עפַאש ןופ ןעמונעגסיורַא
 7 .עלעמסיעק

 עג ףור א דע טָאה -- לעהַא רָאנ טמוק --
 ןיולב רע גיוט -- ןוז א סחעילטעש א ?טנַאזעג ריא

 | ?עקרַאלסעט -- ןזיא סָאװ סָאד ןוא

 ןקידֿפָאג ןופ רוזאלג טימ םנסָאנאב א ,עלעטסעק סָאד טכארטאב ןבָאה ײז
 רעד ןופ דעלעקגעס עלעקנופ יד םלומשעג רָאהס ןמלעוו רעשנוא ,רומילַאּפ

 .קידנטכַארטאב ,?לקעד סָאר ןביוהשגפיוא יז ןבָאה עשערומכעגנָא .עקטָאשטעשט
 ?לָאװאי ןייא ...עלעכעלש קָאד ,סעֿפיװאז יד ,קינ יועניא ןופ גנוקישרעפסיוא יד

 | :רָאטש ַא םימ טקרעמַאב טָאה זיופב יקצינ |
 ,ײלַא טעפאילכעגנַא רעכוז טָאה רע .רעקרַאטש וצ א ןיא ץנַאלג דעד --

 .ןציווש וצ ןצנאגניא ןביײהנָא רינאפ רעד רעטעפ :ש טעוו

 רעד טָא .טלָאװ ,ןציװש ןבײהגָא טסלָאז וד ,ןלעוו טכָאװ ךיא ?ןציווש ---

 ,ןָאמעג גערפ א רע טָאה -- ?ריִלָאּפ ןסייה ףראה סָאד .טעשטשילבעג ץנערערק

 .זומ ךיא .רעסעב טעברא ?רֹוחב ָא:סָאד-- .ץגעדערק םיקצינרָאװאי וצ קידנעינוצ

 | .טעברא רערעסעב ַא ףיוא ןלעטשרעביא םיא
 ןופ טעברא ןבעג םיא טעװ רע זא ,ןקַארשענ-עביא ךיז טָאה ענסנעשטש

 רעטערב עסיורג שרעדנא סעּפע ןוא ,עלעטסעק א ןיא שרעדנא סעּפע .לעזעג ַא

 טָאה רע .סעקפַאש:קעטָאילביב ,ןצנעדערק ,סעפאש ןֹופ רעלטנשוו ןוא ריס א היוא
 | -.טנארעייפ ןכָאנ רעטסיימ ןטימ םעומש ַא טריפחאפ םעדו ןגעװ

 עמַאס ןיא --- .טקיאורַאב קעשוַאיװחעשט םיא טַאה --- טשינ ךיז קערש -- |
 ,סעקפאש ךַאנרעד ,ןעמולב ףיוא ןלעטשעג ןעצ ןכאמ וצ ןבעג ריד ךיא לעֹוװ בײהנָא

 ןָאט טָאה סָאװ --- .ןלעזעג יד
 ..עקרַאילסעמ וצ ,סעװקַארק וצ

5 
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 ןוא ,טרעשציא ןיב יו ויולב ךיז ערַאטס .ןרער ֹוצ ָאד יא סָאװ ,ע ...דַאנרעד ןוא

 יב ..טשינ טסייז וד ןעװ ,גערפ

 - טָאה עכָאז ןוא ,טגָאיענרעטנוא רע טָאה ןלעזעג יד .טכיירגהעד םנייז טָאה רע

 ןפששיינקעג ןטקלעװהאפ | ןרעביא ןָאפעג טעקנ א עלעטסעק םענויש ןראפ םיא

 | | .םיי נּמ -

 ,םעטַאלז ריפ הפסוח ַא ןעמוקאב ענסנעשטש סָאה תבש ןטסטנעָאנ םעד

 לָאו עמ ,שירפ ןוא טנוזעג זיא רע זַא ,ןטַאמ םעה ןבירששגנָא דעלדנע טָאה ןֹוא
 .מנדרָאעגניא םוג ריז טָאה רע ?ײװ ,ןקישוצ טשינרָאג םיא

 ץיזנמיײצ קידנגַאזסיוא ,תורשּפ ףיוא םיא טימ ןעגנאנעג ןענעװ ןלעועג יד
 םרישקעפסער םיא ןכַאה ךעלנגייגרעק יד ,ךאפנלבנעמ  םענופ ןפערקעס) ערענעלקה

 םעװ יז ןופ רעצעמע ןוא ,לעזעט א | רעוװ ןכיגגיא | ַאק רע זא ,גנונעכערסיוא ןטימ -

 סָאװ זיא ,עקרעטסיימ רעד טננאלאבנָא סָאװ ןוא .החנשה .ןייז רעטנוא ןענימעג ךיז

 | .ןרָאװעג יז זיא רעכעלפעה ץלא ,בראה ריא יבנל ןעוועג זיא ענסנעשטש רעמ

 זעמַאזוצ ןנעלפ יײז .ןערובאמ ייב ןעננערבראפ ךעלגײוװעג רע םנעלפ קיטנגוז

 ןענעז סע וװ *,קעזנַאװַאּפ ףיוא ןײג געט ענייש ןיא ,ןכָאק ,רעירוק םעד ןענעײפ
 ןוא עטייוו :סערובאב עלא ןגעלעג רעמײבַאטשַאק ןוא סעפיפ ןופ ןטַאש ןיא

 .ערוובאב .שארב רַא ןיוװַארּפ א םימ ,ערעקויפכיוו ןוא עטנעעזעגנַא טשינ ,עטנעָאנ

 ?רעביא ןשידרע ןקיזַאר ןרעביא ןָאפ ףרָאװ א ,ןביילבנייטש רבק ןרעי ראפ טנעלפ

 רעד ,עטיוש יד רעביא ערטַאמס א ןכאמ רעטייװ ןוא ץנעטנעס ַא טעּפע ביילב

 :רעביא ײז ךָאנ ןיא'ס סָאװ ןוא טכשלעג ןבָאה יײז יוװ ,ןענכנעשטש קידנלייצ

 םיֹורָאפ ןופ םענעגייא ןייז ראפ ?קנעב א ףיוא ןציז רע טנעלפ ךָאנרעד .ןבילבעג

 .םיופ ןוא ןבעל ןגעװ ?וק ןפיוא קירנמכאהט ,רכק ןטלָאצַאב

 שכרוד -- ןגָאז רע טגעלפ -- ןכאז עטכייל יד ןופ טשינרָאג זיא סָאד --
 | | ..שטנעמ א יו ןלעֿפוצ

 ענסנעשטש ,טגסע ךיז טליפעג טשינ ,רערעהוצ א טאהעג ךעלדנע טָאה רע
 י | .דֿפורעג טימ ןכרָאה רע טנעלמ ראפרעד --- ןכיילגפעד

 רעביא ןעזרעד רע טַאה ,לרעמעק ןיא ךיז טפאכעטפיוא ,קיפנוז א םעגייא ןיא וי

 סָאד טנפעעג טָאה .ןוז עשקיטעזעגמוא ןא סעּפע --- ןוז עכעלנײװעגרעפיוא ןא דיז

 .טָאד טמעטַָאעגניירא טסורב רעצנַאנ רעד םימ ןוא ?רעשיצנעפ:טארהאווק עגיילק

 ןא .קעזנָאװָאּפ םענופ טאמָאראײןעמולב ןטימ/ םטּפאזענכרודא  ןא ,?פניושיאמ |
 ;עלַאמס א ףיוא עטאמש א טימ טעכַאפעג טָאה ?ױזימַאק א ןיא רעה דערעטלע

 - קידנסילפעצ ,רעכעה ןֹוא רעכעה טרעטַאלפענפיוא ןבָאה ןביוט ןוא ,?כעד ןדיּפַאּפ

 + ףױ טכאמ עמ ןעװ ,שרעדנַא ירמנק טדנעלכראפ עכלעוו - ,םייקיולב רעד  ןיא |

 .שזַאמנעמצ םעד טניימעג *
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 ;רַאפ יד יװ רעבירַא טייג םנגוי יד זַא !רָאז ןצניינ טלַא זיא'מ זַא .רַאלק םעצולּפ

 , יה .םייצ:פינש

 :רעטסיימ רעד וצ קידנעיגניירא טשינ ,ריודָאּפ ןפיוא ןפָאלעגסיורא זיא רע +

 .ןפורעגנירַא רעמצנעפ' ןכרוד ןוא טקרעמַאב םיא טָאה יז רעבָא ,קימשירפי ףיוא עקי
 ;קידבוש:םוז ַא ןפָארטעג רע טָאה םקעשטַאיװרעשש יד ןופ גנוניוװ רעד ןיא

 - .ןטימטיא קינשיוװ יא ,סעטסאשט יא ,דעקסיפ) יא ,עקניש יא ;שיט ןטקעדעג

 ...גָאטסנעמָאג רעיא ןיא טנייה זַא ,טסווװעג טשינ בָאה'כ ---

 ) | .ךיז טצעז .טשינ טַאש סע --

 .ינק יד ףיוא לטיה ןשימ ,טצעזעג ךיז טָאה ענסנעשטש
 . י .רימ סע םינ ,עשיב ---
 .זיוהרעדַאפ ןיא רעגנעה ןפיוא ןעגנַאהעגפױא ,?טיה סָאד ןעמונעגוצ טָאה יז

 רעד .טשרעּפמַאלקימ ףיוא ,ךיז יוזא טָא --- גָאטסנעמַאנ א עווארפ יא --- ==

 ךיז לעװ ךיא .טעוועטנובעצ ךיז דיא בָאה ,ןעגנַאנעגקעװא ץעגרע רעדיוו זיא ןַאמ

 ?נעמאזוצ ךעלדנע ךיז ןלָאז רימ ,טראוועג ךייא ףיוא בָאה ךיא ןוא !ןליײװ ךיוא
 .ןגערפ םעּפע ןגעוו ךייא זומ ךיא .ןסעומש

 | | - ?סָאװ ןגעװ ---

 ?טסאהראפ רימ ףיוא ריא טנעז סָאװהאפ --
 .סעצײלּפ יד םימ טשטעווקעג טָאה ענסנעשטש

 ?ןכאז עכלעזא ריא) טדעה סָאװראפ .זימולחל טשינ ךייא סאה ךיא ---

 סעּפע ,רעדָא ...טשינ רימ טהעפשנע רוא .סיוא ךימ טדיימ ריא  ?יײוװ ---

 רַאמ סָאװ .טשיינ ןייֵלַא םייוו'כ .-- טייקזזיב טימ רעדַא גנוטכַארַאפ טימ יוװ יװזַא

 טנָאז ןיא ,עטכעלש א תמאכ דיא ןיב רשפא ?ןָאטעג ךייא ךיא בָאה סטכעלש ַא

 : 0 | .רויימ

 / טָאה יז .דענעש רָאנ ןעזענסיוא יז טַאה קָארפַאלש ןטע)ועקיּפעג ןזָאר םעניא

 ,ןפיה עטנפעעצ טימ רעפשנע ןא ףיוא קידנטראוו ,שיט ןרעביא ןגיובעגנייא ךיז

 .םמבייפ א ,סקידנקוצ ַא --- עלעצרעה א יו טַאהעג יז טָאה לכליײמ א ןוא

 ?עגריפ לָאמ ןייא בָאה'כ .טשינרָאג עקרעטסיימ ינאַּפ ר רעד וצ בָאה דיא --
 | .ןעוועג שכעקש ןיא ןסע סָאד לײװ ,ןטלַאה

 רָאק ךיא ?טרעסעבראפ ךיז בָאה ךיא יװ ,טקרעמַאב ריא טָאה יצ רעבָא =
 ףוא ןיא ןטכענ ןוא .סטעפנריזח ףיוא רָאנ ,ץלַאמש:עוװעקוס ףיוא טשינ ןיוש

 .רעֿפדײנק:שיילפ ןעוועג ערעשטעיוו

 .רעלדיינק:שייפפ ,ךעלקרייו .---

 ..ןוא ןטכא ךימ טלָאז ריא ,ןלעװ טלָאװ ריא .ךייא בילוצ זיא םָאד --
 ?םולש ףיוא ןעקנירטסיוא רימ ןקעוו רשפא .ןבָאה ביק עלעסיבַא

 | / ...ןַאק עמ +--
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 פעמכ טָאה רעכסעוו ,ןענמגעשטש .רעקרַאטש א רעײז ןעוועג זיא קינשיוװ רעד -
 םיא טָאה'ס ןוא ןרָאװעג טכייפ ןניוא יד ןענעז ,לָאהַאקלא ןייק ןעקנורטעגנ טשינ

 | | | - .ןרֿפַאה ןיא טעּפארהעג
 | ?רעלסיפ רשפא ...קיטשירפ ןפש ןעמאזוצ רימַאק .טכיולרעד ---

 טהי-טנעצנָאק ןוא טמיטשענוצ ענטנעשטש טָאה -- .ךעלסיפ ןייז לָאז ---

 טיהאב טָאג לָאז רע ,סעקויווצ עטיור םימ ןיירכ ןפיוא טיײקמַאזקרעמפזוא עצנַאג יד

 | .ןעּפַאילכראפ טםשינ ךעטשיט םעד

 טשיג .לָאמגייק ךַאד ןיא ,ןטלאה ךיז ףראד רע יו ,טסוװעג טשינ טָאה רע

 עגנוי ןופ טפאשלעזעט ןייק טנַאקעג טשינ טָאה ,םעמאנפויוא עכלעזא ףיוא ןעוועג

 ,טלייצרעד סַאה עקרעטסיימ יד ןוא ,דעלסיפ יד טקאפעגנוירא רע סָאה .ןעיורפ
 ןייש יוװ ,עהנילַאזַאה עננָאד טימ ָאנלאביצ ןָאד רענעי טָא ,טכילעג ךיז ןכָאה יז יװ

 רעיײז -- ענהָאלכ ףיוא ?עטעמָאק, ןיא דרָאמשסט?עז ןעגנַאטַאב ןענעז = יז |

 ?ןיחא טשיג רע טייג סָאװחאפ --- ָאניק רענייפ א

 םעה ןייז קיפליהַאב ןלעוו דיז טלַאוװס ןוא ,קיניײװ דַאנ ןידראפ/כ ןרָאװװ ---

 | | .ןמַאט
 !ץרַאה םוג רעיא רַאפ ןוא .עקניש עֿפעקיטש .ַא רשפא ...רעבָא ,יױװַאז ---

 .ןעקנורטעגסיוא רעדיוו ןבַאה ײז
 טנַאקעג טלָאװ יא .ןגיוא עכלעזא טאהוקַא טָאה ָאגלאביצ רעד טָא --

 י ?עביל בילוצ ןדרַאמרעד

 - יד רעסעמ ןטימ ץעז א ןוא -- !"ןדחַאמרהעד , טסייה סָאד ?ןהחָאמרעה ---

 | .ןיירא ןטימ עמאס ןיא עקניש
 | !טנעז ריא רעהליוו אראס ,למיה ןיוא טָאג ---
 יצ םטעפ טיס ביל טָאה ריא,) ?קיטש שירפ א םיא קידנגיילפיורא ןוא

 רע ןעוו ,ןצראה ןיא ןשטנעמ א ייב ךיז טומ סע סָאװ ,ט?ײצרעד יז טָאה ,(*?ןַא

 :ןזָאלענוצײדלימ ךָאנרעד ןֹוא .קאילעצרעק ןפיוא ןוא ?עמעמָאק , ןיא רָאנ םײג

  !עוועדנופ ךיא ?ַאניק ןיא רימ טימ ןיג טעװ ענסנעשטש ןַאּפ ---

 עקרעשסוימ רעד ךיא ?עוו ,עדנופ רעד שגנַאלַאבנָא סָאװ רָאנ .ןייג לעוו'כ ---

 | !ןעוועדנופ

 ?עשָאז --- .םוׁשֹּפ טשיינ ןעמ ןָאק ק יצ .ױזַא טשינ רימ טפור ,ךייא טעב דיא --

 .ךיוא יוזא ןָאק עמי ---
 !טנוזעג סענסנעשטש ןֹוא סעשוָאז רַאפ זויא/ ---
 .?עראב לָאמא סָאװ ןרָאװעג יז זוא קעשילעק םענעקנורטענסיוא ןדעי טימ

 :עג טָאה -- טרעקראפ ענסנעשטש .רעקיצראה .,רעלַאטנעמיטנעס ,רעקידוועד
 טנעַאנרעדנופ ןעזעג טשינ לַאמנײיק טָאה רע יו .,סערומכעננָא ךיז ,,ןגיווש

 ריא רעשניה סָאװ ,עקלאה ענעדיז ןייק טשינ ,?כלײמ אזא טשיג ןוא ןגױא עכלעזַא
 | ...דָאד זיא
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 =רענעגושמ שנייה ךיז ןרימ ,ןצנַאפ ןרימ .ןַאפעטַאפ םעד ןלעטשונַא ?עוו'כ ---

 | | ?ענכנעשטש עינַאּפ ,סָאװ ,ןלייווראפ זיו

 .ןצנַאט טשינתָאג ןָאק ךיא זא =
 טָאה ריא .קיזומ ןרעה ןרימ .עּפַאנאק רעד ףיוא ךיז טצעז .ָאש ,ָאנ --

 -  ?י"ןזיורשטסבראה ,, ביל

 י יי .ןעמולב ביל בָאה'כ ,אברדא ---|
 טאהעג טשינ ןיוש טָאה עגַאלדַאּפ יד .עּפַאנַאק רעה וצ ןעננאגעגוצ זיא רע

 ײװ ,ןענסנעשטש רעשנוא ןגיובעג ךיז טָאה טעהב עדעי לייוװ ,סערעגיפ  ןייק

 | .עקדַאלק ַא
 יד ףיוא םיא קידנגיילרעדינא ,טגָאעג עכָאז טָאה -- זיא סָאד ןייש יו ---

 ןאמ רעד -- .זדלאה ןפיוא םעטָא ריא טליפהעה טָאה רע .עלעטסעק ןייז סעינקי

 טָאה יצ .טקיש רעפעגפיוא סָאד טָאה'ס רעװ ,סייוו ךיא רעבָא ,םגָאזעג טשינ טָאהי

 ?רימ ןגעװ לָאמא טכארטעג ,טעברא רעד תעב ,טלמער רוא

 | | .טכארפעג במח 2 ---

 טשינ טָאה רע זַא ,טביילגעג טָאה רע ;טגָאזעג טשינ ןגיל ןײק טָאה רע
 2 - .היא ןנעװ ןטכַארש טשיג טנַאקעג

 ...יֹזַא סע ךיז טעלנ ןוא עלעטסעק עקיזָאד סָאד טפָא טלַאה ךיא ןֹוא ---

 .רעטיצ א טָאה ענסנעשטש .רָאה יד רעביא ןָאפעג טעקגנ 8 טכייל םיא טָאה יז

 ,סעלנעג טשינ רענייק לָאמנײק- םיא טָאה'ס .לשרעצי םעדוי טָא ךעטנוא ןָאמעג

 טָאה קישייוו רענעקַאבעגטלַא ןַא ...טמערַאװהעד טשינ טרָאװ קיצרַאה ןייק טימ

 .ףיוא -- עטַאט רעד יוװ ןרוכישנַא םינּפַא ךיז לעֶוו ךיא, .טרעדיושעגפיוא םיא

 - יד ןקרעמַאב משיג לָאז יז ,ּפָאק םעד טײרהעגקעװַא טָאה רע  ןוא **...קישפעמוא

 | | ו -י | .ןרערט ענעפַאלעגנָא םעצולּפ
 .ןגיוא יד ןיא םיא טקוקעגנירַא ,ןרעטש ןיז ןעמונעגנָא טָאה יז רעבָא

 ךייז קידנעילופ ,טעשטּפעשעג יז טָאה --- ...םָאווחאפ ,,סָאװראפ -,ונו ---

 מםליפ ,טש ינ טסייטשהאפ וד יצ --- .טסורב רעד וצ ּפָאק ןמעסדוקעצ ןצחאווש

 לענטנעשטש ,טשינ ךימ

 ,מערַאושןעוװחפ עטנַאקַאבמוא יד טקיפעג ?קערפָאלש ןזָאר ןכרוד טָאה רע

 .טײקמעהַאװ רעקיזָאד רעד ייב טנקירטעגכיוא םיא ךיז ןבָאה ןרערש יד .םייק

 ךיז טָאה'ס ןכלעװ ףיוא ,?סקַא ןטעקַאנ ,ןסיײװ ןפיוא ףיוה ןרַא טקוקעג טָאה רע

 =עגֹוצ ןוא רעכעה ןָאפעג קור ַא ךיז טָאה רע ."עפעזוימא ןיילק א טלצהַאושעג

 | = . .ליֹומ ןטימי םעד וצ ןלַאפ

 .קידונזַאנ םָאק ןפימ ,עֿפַאנַאק רעד | ףיוא טזָאלעגּפַארַא ךיװ טָאה עכָאװ

 ןרעביא עלעבירג םענוא ןוא ,זדלַאה ןוא ?סקַא עריא טשוקעג טָאה ענסנעשטש

 =ענּפָא רעטרעטיצעצ ַא זיא רע ןעװ ןוא ,רעקיסייב - ,רעקרַאטש ץלַא ןייבלסילש

 ..סָאװרַאמ ןענַאטשרַאפ יז טָאה ,ןייצ יד ןשיוװצ קינַאטסו ?קיטש ַא שימ ,ןברָאשש

 !?ךיז טסמעש ֹוד ?טשינ טסייוו וו --
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6.5. 

/ 

 ןרָאװעג ןלאפראפ ױזַא רעדיוז קעשטַאיוורעשמ יא קיטנוז ןקידנעמוק םעד

 קימשירפ םענופו ,ןענסנעשטש ךיז יב טריטסַאג רעדיװ טָאה עכָאז ןוא ,סָאטש ןיא |

 .ָאניק ןיא ןעננַאגעגקעװַא יז ןענעז ךָאנרעה ןוא ,תושמשהזיב עמַאס ןזיב

 זיאס ווו ,געװ ןקידנזײרקמורַא ןַא םימ ,טעילוטעגוצ ןעגנַאנעג ןענעז ײז

 ןוא סעינק יד ןיא טייקכאווש עטכייל א קידנליפ ,רעליטש זיא/ס ווו ,רערעטצניפ

 :םױא יװ ,ךעלצרעמש שוא ןיא סָאװ ,טייקקופפ א טימ ,ךיז טימ לופ יוזא

 עקידנזיורבמ"וא עגנוי ןופ ?כרַאש א יװ ,טשיור סָאװ ןוא ,ןּפיל .ענעפַאלעג

 :עזענמוא ,סעז רעד וצ ןעקשושנָא ךיז טנַאקעג טשינ ןבָאה יז .ןעקנאדעג

 .ףולוצ ,עמיפ עגעי רעלמעג סע זיא סָאד זַא ,עטפעפפעג --- יז ןוא רע --- עטקיט

 !ךיז ןדרַאמרעד ןששנעמ רעכלעוװ

 ייווצ םיא םימ בעל'כ שטָא ָאכ ,טרָאװ ןיימ ףיֹוא ,טסווװשג טשינ בָאה'ב ---

 םשרע טסוווהעד ךיז ךיא בָאה סָאד ,קילג זיא טָאװ ,?בצנַאמ ַא זיא סָאװ !רָאי

 | !קילנ רָאר שײטַאב ןעמַאנ ןייד ...ריד ןבעל
 | ...ןסיװ טשינכָאנ ןָאק עמ .ּפָאה טשינ גָאז ,ונ --

 ;רעד ריז טסלָאװ וד ביוא :קנערעג רָאנ !ןפיולשגַא ןרימ  .רַאלק זיא'ס ---
 | | | ...ןקַארשי

 .ןבָאה וצ אהומ סָאװ ָאטשינ זיאס ---

 ..ןזָאלנײרַא ךיז דערעדנַא ןַא םימ 4 טסלָאז רעדָא --
 ?רעטֿפעַא סיוא ךיא עז צ ,קוק ַא ביג !עשָאז ,סָאה וטסרער םוָאֹו ---

 ןיא טײקרַאבקנַאד עכעפטרעצ ַא ןֹוא ,ןליפעג יד טליפשעג םיא ןיא ןבָאה'ס

 - יװ ןגוא ענעגײא עגײז ןיא םיא טמייההעד יז סָאװ ,ןעכָאז וצ ןעגנַאגעגפױא

 ןגעװ ,ןכַאז עניײז רַאפ ןיוש טגרָאז יז סָאװ ,טייקסשוג ריא רַאפ !ץגירּפ ַא;םעּפע

 ,קימנוז ףיוא ןטלַאהַאב ןוא ןעוושצינרעביא טננידאבמוא זומ עמ סָאװ ,ןָאטנָא םעד |

 ...קאילעצרעק ןפיגא ןפיוק םיא טעװ יז סָאװ ,סָאד ןָאטנָא טעברַא רעד וצ ןוא

 טָאה ןגיטש יד רעשנוא לרעמעק ןרעשצניפ םענופ סָאװ ,םעד רַאפ ללכב ןוא

 ןיא ןָאטעג עקסעילּפ ַא םיא טָאה יז סָאװ ,ןייש רעה ףיוא טריפעגפױרַא םיא יז

 .דיירפסנבעפ טימ ןײרַא ןגיוא יד
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 עקיזָאד יד ןופ עכלעוו ,טםייוו רעוו .ָאניק ןוא יורפ םימ טנָאקאב יז טָאה לע
 | רעקרַאטש ןעוועג זיא ןשינעכעלרעביא

 ?גנַאלק טימ םָאניק טריטסיזקע ןיֹוש ןבָאה , ןסאנטּפיוה יד ןיא ,עשרַאװ ןיא

 ןטלַא ןפיוא םֹוקילבוּפ סָאד טָאה ענדָאלכ ףיוא ,עקספָאװ ףיוא רעכַא ,ןעמליפ

 טקיּפשעגוצ ןבָאה ןטסינַאװּפ יד ןוא !ליּפש ,רעטַאװעכילּפ -- ;ןגירשעג רענייטש

 | .ןרענָאילימ ןֹוא ןעיָאבװָאק עמוטש יד ןופ ןעגנוריסַאּפ יד וצ

 *?עטעמָאק ,, זיפ טיֿפוס ןטציוושראפ ןר רעטנוא ,עילאק רעטּפַארּפעגנָא רעד ןיא

 | ןטשרש םוצ ,עכָאזװ עשמוי והמרַאֿפ יד קידנעילומוצ ,ענסנעשטש טָאה *עקסרַאמ, ןֹוא

 עטנַאקַאבמוא ,רעזעניכ ןוא . ןסָאמיקסע ,סרעגעג ןעזרעד .גרעב ןוא םי ןעזרעד לָאמ

 רעטיירב א רעטנוא רעמעעהמקנ רעקילעדַא ןַא ןעוועג זיא .ןעמולב ןוא תויח

 .,דרָאל רעגנוי ַא טָא ןוא ,דרעפ עװָאסַאר קידנענערב ץרַאוװש .ַא ףיוא ,ָארערטמַאס

 .ןעזעג טָאה .עװָאּפעילקס ַא עננַאּפ רעמערָא ןַא ןופ ץרַאה ןרַאפ טפמעק סָאװ

 ןריטסיוקע רשפא ,סע טסײװ לווייש רעד --- םיריבג עמונ ןוא עמַאזפעברַא

 .דיז ןריילק ןוא ןעײג ,ןסש יז יװ ,ןבעל קיטראסיורג רעייז -- ?תמאב עכלעזוַא

 ןטלַאהעג ?לפעל םעד ןוא ןסע םייב ןעשטּפעילכ וצ טרעהעגפיוא טָאה רע

 2וצנייא טשינ טימַאב ריז טָאהו .רעגניפ יירד םימ רָאנ ,עינַאלד רעד ןיא טשינ

 ?קערטשעגסיוא ןַא טייטש עמ ןַא ,גונעג ךָאד זיא'ס ,ןסירגַאב םוצ ןקור םעד ןגייב

 םייב לָאמניא ןעכָאז ךיוא טָאה .ּפָאק םעד ןנייבנייא טימ טסירגאב עמ ןוא רעפ

 ענייש ירד ןופ רעגייטש ןפיוא ,ןרעטמַאֿפ ַא ןבעל ןָאפעג שוק א ךיז ןענעגעזעג

 קילב םענעקנוזהאפ א םטימ ,ּפָאק ריא קידנגייבנייא :םגניקָאמס  ןיא טיילעגנוי

 ,ןפיל יד ןרעשנענרעד ןקידכעלעמַאּפ א טימ ,רעטכילעגנ רעד ןופ ןגיוא יד ןיא

 ?אב ײז ןעוו רעבָא ,רינאפ רענייפ יו טקנוּפ ,וצ ךיילג טשינ ךיז ןּפעלק עכלעוו |

 | .ןסײרוצּפָא ףיוא טשינ ןיוש יא ,ךיז ןטפעהה

 ,םליפ ןטיול טסאּפעג דיז טלָאװ'ס יװ ,ןשטח ןעמענ טנָאקעג טשייונ טָאה :עכָאװ
 זיקב יז טָאה ,עפעשַאק עשנוב ןייק ןעושג טשינ זיא רַאומָארפ ןפיוא ?יוו

 | :ןָאטעג ץכעהק ַא

 ...םָארַא ןעוניז ןופ לעוו ךיא ,עגכונעשטשי ---

 ךיז קידנענעבנגמכיורא ,םאהגָארּפ ןיא ןײק טזָאלענכרוד טשינ ןבָאה ײז

 - רעבָא ,ןעוועדנופ טלָאװעג עכָאז טָאה תליהת .דָאװ ןיא לָאמ  ייווצ ןײרַא ָאניק ןיא

 עכַאז זַא ,טסוװעג רע טָאה םעה .ץוח ,רענָאה ןייז טַאהעג ריז טָאה ענסנעשמש =

 ;סיוא עקיזָא ָאד יד הקיתשב טרעױרדַאב רעטעּפש יז טכָאװ השפא .טלעג ביל טָאה |

 ןעווע דנופ יז זַא ,טכַאמענּפָא יז ןבָאה ןשינעגניד עקיצהַאה רָאנ .םיא רַאפ ןבַאג

 / - .עכָאז לָאמ ַא ,ענמנעשטש לָאמ א :לָאמַא רעביא לָאמַא ךיז

 רעד ןופ טײז רעליטש רעד ףיוא ןענעבגג רימות ךיז יז ןנעלפ ָאניק םוצ

 ןעוועג ןיא טרָאד לײװ ,םלוע:תיב ןשידײי םענופ רעיומ םעד עזאפ ,עװָאּפַאקַא

 ןגעלפ ךיז ןרעקמוא ןוא .טקעמשעג דעקרעדנוװ ןבָאה ןעמולכ יד ןוא ,רעשצניפ
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 2מורַא/ לָאמַאכַאנ ריז ידכ ,קהַאמ םענופ חטש ןצהַאוװש םעד קידנדײנשרעביא ײז
 ?רעפ| ןוא גנירעה םימ טליפעג ַאד ךיז טָאה'ס .סענאנארטס יד ןשיווצ ןזדלַאהוצ

 :ןָאט רעטיצ ַא טנעלפ עכָאז ןוא ,הנתשה רעשיד

 - .אהומ בָאה ךיא --|
 ויי | | ?סָאװ .דאפ ---

 ןביילב טעװ ץלַא ןוא ןרעוו טשינרָאג טעו רענעלּפ ערעזדנוא ןופ זַא = |

 | | | .ןעוועג יו

 .ןיא .ןסטירטפירעּפ יד ףיוא ,רוטלוק ןופ טייוו טנעגיוצעגפיוא ןַא
 -רַאמ ןקערש ס ווו ,טײקנצנַאטשצנּפָא ןוא תונצמק ןוֿפ טיײקידשוּפיצ רעד
 טימ ןפיולטנַא טלָאװװג ,ןעװעטַאר טלָאוװעג ךיז טָאה יז ...סצקיבָאב טנעדייש
  ,קפטטאיוורעשט רעד ןופ ןשינענירד עטצצ7 יד ןעווצנ ןענפז סָאד .רימ
 ןוא ןספרעטניא ןופ ןָאקָאק ןטימ ןפלקיװמורַא ןעמונעג ךיז טָאה יז רעדייא
 ..רָאלק זיא סָאד -- טלצג טימ ןפמלונרַאפ טספפ ךיז ,ןטננודניברַאפ

 למלמער רעבָא ,רָאי קיצנָאװצ ךָאנ סיוא סע טעז ױזַא .קידנעטשלופ טשינ

 טָאה יז ."טרָאקעד , ןֹופ ןיפעש יד דָאנ ןעוועג טשינ עכָאז דָאד זיא טפמעד = |

 יז טָאה ןענַאװנופ) רושארעטיל:קורב רעה טיול סָאװ ,לחומ .טמיורטעג ןוא שבילעג
 - +עפירעּפ:רוטלוק , יד ףיוא ןגיוצענפיוא ךיז טָאה יז ביוא ,ערעדנַא ןא ןכָאה שנַאקעג

 - רערענעש ַא ןיא ןבעל א ןגעו ןעמיורט ןעוועג טרָאפ ןענעז ,סָאד רעבָא ;(!ייסעיר
 2 -ַאנלַאביצ ןָאד יוװ ,?רוחב טסיירח ןוא דֿפיװ ַא טימ ,טֿפעװ

 ןעמונעגנָא ךיז טָאה ,ןרָאװעג רעכעלנעמ ענסנעשטש ןיא ןעקנַאדרַאפ וצ ריא |

 ןעננַאעט יא .טפייפענרעשניא טעברַא רעד .תעב ןוא םייקרעכיזטסבלעז טימ

 ןטופ סעיװ יד ןסלַאהעג טָאה רע םגח ןוא ,ןשיטסַאלע ןַא ,טָארט ןטכייל א טימ

 ?עיא ןופ טשינרָאג ןעוועג טשִינ ןירעד זיא ,טזָאלעגּפָארא ?סיבא רעגייטש ןשסַא

 ,עטיבעגנרעשנוא יד ןיא ךיִז טכָאװ ייז רעטניה יו --- טהעקרַאֿפ ,טייקדימעג
 ?קירֹוצ ןופ קסַאילב רעצנַאג רעד  ןטלַאהַאבסיױא ןגיוא ענערָאװעג רעלקנומ

 ןסירעגסױרַא דיז טָאה יז .גנורַאנ עקיטכעמ ,עשירפ ןוא םויקכעכמנגוי רענענווועג

 ?טנַאמעד טרָאד טָאה'מ .ײעקסַאמ,, ןופ ךיז ןרעקמוא ןכָאנ טנוװָא ןַא ןיא לָאמנייא
 | | .טנעה ןָא ןשטנעמ ַא ןגעוו םליפ .ןשיליוּפ ַא םרירמ

 עטלעטשעגסיוא ןעייר ןיא יד קידנשכַארטַאב ,טַאטשרַאװ ןקידיפ  םעניא
 ,עגנוי ענייז ךיז רַאפ טקערטשענסױא ענסנעשטש טָאה ,ןעמולב רַאפ ןלעטשעג

 | .מגעה עטסעמש

 ...ךָאד ךיא ןַָאק -,ןענ גנַאגרעד וצרעד זיא רע בוא ---

 ךיז טָאה -- טכַארפעג ענסנעשטש טָאה -- טנעה ןָא שטנעמ ַא בוא,
 ?נָאה טנפָאװטנַא וליתַא ןוא םופ ַא טימ ןבירששג ןייש ,עביפ ,טייקכייר ןבר ורע

 ,ןליוז עסעורַאב יד ןופ רעטניפ יד / ןיא טעלָאטסיּפ א ןופ יז ןיא קידנעוװעפיצ ,ן

 ."ןכַאזו ערעסערג דָאנ ןזײװַאב ,ענסנעשטש ,רע ךָאד טעוו

 ...ןששנעמ ןפלעה רשפא ,עילימַאפ יד ןגרָאזאב ,קיגנעהּפָאמוא ןייז שעוו רע
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 ךיז ,דיז רעביא רעהפיוא ןָא ןטעברַא ,רענעי יװ קיגייבמוא ןיז זיולב ףרַאד עמו
 / ?ליבעג ַא רָאנ -- ןגָאלשרעד טשינ טשינהָאג וצ ריז טעװ קַאטסָארּפ ַא ...ןענרעפי

 .ןפפירשפיוא יד ןענעײלוצרעביא ָאניק ןיא דימת טשינ טזײװַאב רע ןוא .רעפעד

 ןעמונעג טָאה .ענשעל ףיוא קעטַאילביב:ײל ַא ןיא ןבירשעגנייא ךיז טָאה רע

 םיא ןופ ןעוועג רע זיא תליחת .ןענעײפ ןיא ןטינעגוצנייא ךיז ידכ ,יַאמ ?רַאק

 ,טקרעמַאב ןנעווטסעדנופ רע טָאה םורַא םייצ רעסיוװעג ַא ןיא רעבָא ,טּפַאכרַאפ

 רעד ייב ןטעבעג רע טָאה .עטעּפָאק ןייא ףיוא ןענעז ןעגנולייצרעד ענייז עלַא זַא

 טָאה יז .טרָאס ןרעסעב ַא ןופ רָאנ ,ןעגנוריסַאּפ טימ ?כיב ַא ןירַאקעּפַאילביב

 .ןעמוקַאב ביל קיצרַאה רע טָאה עגַאידָארב ןקיזָאד םעד .ןענָאדנָאל ןבעטעג םיא |

 ערענעש ןבירשעגניירא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טפעה ַא דיז ייב םריפעגנייא םָאה

 .ןביירש ןיא ןטינעגוצנייא ךיז ידכ ןוא זעקנעדעגרַאֿפ םֹוצ --- ןגוצסיוא

 קידנענערב ,עקרויב סרעטסיימ םייב טַאטשרַאװ ןיא ןציז רעטציא םגעלפ רע

 .ןרָאװעג טקנַארקרַאפ זיא רעטסיימ רעד לײװ ,שטכַאנײב ייוװצ ןוא םנייא זויב שבו?
 םיא טָאה רעכלעװ ,ןגנערצײלפ ַא ךָאנ סעטַאמעה ןָאפעג ּפַאכ ַא םיא ןכָאהס

 ןבילקענסיוא ךיז טָאה רע וװ ,עװָאקדַאּפ:ענשעל ןופ סגעווקירוצ ףיוא טנגענַאב |
 ןגעװַאב טנַאקעג טשינ טָאה רע .גנופירפ םוא ךיז ןעיובוצסיוא ףיוא ץַאלּפ א

 ,פעב ןשיקלַאפרָאּפ םעניא רעטקעטשרַאפ ַא .טנַאה א טימ טשינ ,ּפָאק ןטימ טשיג -

 טימ .ןרעמונ עשירעדניק ןופ ענמורפ א רַאפ ?דננמ:רב א יו ןעזעגכיוא רע טָאה
 ,ןעכָאז ןפור ןוא ןלעפַאב ןקעזעג יד ןבענסױרַא רע טנעלפ םיטש רעכַאװש ַא
 - .רמַאז עסייה' ךעלעקעז טימ ןגײלמורַא יינספיוא םיא לָאז יז

 ןאמ רענעסערעד רעד .עזייב ןוא עטנערעגפיוא ןַא ןעגנַאגעגמורַא זיא עכַאז

 .טכַאנײב ןוא גָאטײב החנשה קידנרעדָאפ ,טעשטרָאװעג ןוא שצכערקעג טָאה

 יז ןעװ .ענכנעשטש טימ ןתורקפה עקידקיפנוז יד טקידנערַאפ ךיז ןבָאה'ס/

 = =- סעֿלייוו עמעבננעג עצהוק ףיֹוא זיולב זיא ,םיא וצ ןלַאפנײרַא רעטצויא טנעפפ

 ןטימ טסירגַאב יז טָאה רע ,תמא .רערעדנַא ןַא ןעוועג זיא ענסנעשטש  ךיוא
 רעטנוא- ןופ ןייצ יד קידנקעדּפָא ,,?כיימש ןקיריג ?סיבא  ,ןקידיירפ םענעגייא
 ץראוש א ןטַאשעגסיוא ןיוש ךיז טָאה'ס .רעכלעוו ףיוא ,9פי9 רעטשרעבייא רעד

 רע זַא ,ןעמונרַאפ סעּפע שימ ןיא רע ןַא ,טריּפשעג רעבָא טָאה יז ,עלעצנַאװ =

 ןוא ןענעײל ןייא ןיא טלַאה רע -- ןעזעג טָאה יז .ריא ןגעװ טשינ ןיוש טכַארש

 | .ןביירש |

 .?ױזַא טסלענק וד סָאװ ,ךַאפ םוצ ןבָאה סע טספהַאה וד --
 ."ןעדע ןיטרַאמ} זיא וטסעז סָאד ,ןיינו --
 . | ?רעכלעזַא סָאד זיא רׁשֹוו ---

 !ןביױהעגנָא ךיא יװ טַארוקַא ,דימ וטסײטשרַאפ ,טָאה רע --
 .עטסקיטכיװ סָאד ןיא סָאד ,טקידנערַאפ רע טָאה יװ רעמָא ---
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 :רעד ץֹלַא ֹוצ ךיז טָאה רע ןעװ .ףוס םעד רעביא עקַאפ ביירש ךיא --
 ךיז טָאה'ס ,ןוָאלעגּפָארַא ןצנַאנניא ךיז ןוא ןעמונעג הטוש רעד טָאה ,ןגָאלש

 !ןייז םיכסמ טשינ טימחעד ןָאק ךיא ...טסולגעגּפָא ןייש םיא

 טימ ךיז טקיצשנַא רע !רעכיב :גנולפײװצרַאפ  ַא טּפַאכעגמורַא יז טָאה'ס/ |

 טימ ןעמ ןָאק יצ ?ןבעל ןיא געװ ַא ןכערבכרוד םיא טימ ןעמ ןָאק יצ .רעכיב
 !ָאגלַאביצ א רַאפ ןעמונעגנָא יז טָאה רעגיומש אזַא ?טפעשעג א ןגײלרַאפ םיא

 ןיא עטרבח ַא ןופ הי ולא טכַארטעגסױא יז טָאה קיטנוז ַא ןיא לָאמניא

 ןענסנעשטש םימ .ןרָאפעג ,ןאמ םייב עמַאמ יד קידנזָאלרעביא ,זיא ןוא ווַאניװהב

 -  ַאלעיב ןײק|
  טשינ לדלעװ גנוי עװָאנכָאס ַא ןיא .גָאט;טסוגױא רענייש ַא ןעוועג זיא'ס

 ןוא ,לטרע טלעטשראפ םונ ,קיטײז ַא טכוזענּפָא יז ןבָאה * "ףוויצ,, ןופ שײװ
 .םיטסָאק:רָאב ַא ןיא עכָאז ,דמעה ַא ןָא ענסנעשטש :טנערבעגּפָא שרָאד ךיז

 .טקיטעזעגמוא ןוא טנעָאנ ריז ,ןײלַא ןעוועג רעדיװ ןענעז ײז

 - ףיז ןכיגניא טשװ קעשטאיוורעשמ זַא ,ןעמיורט עסיז טלשרעצעג טָאה עכַאװ

 - םעד ןעמענרעביא טעװ ענסנעששש ןוא ,ןֿכָאה הנותח ײז ןלעװ טלמעד ,ןקידגע
 | | .טַאטשרַאװ

 -- טָאה יז ןייא ןופ ץרַאה ַארַאס, .טרעּפמע ףוורעיד ךיז טָאה ענסנעשטש

 ןַאמ א רעבָא ,ןייז טשינ לָאז רע רערעסָאװ ַא -- ןָאטעג טכַארט א רע טָאה

 דיירפ יד טָא ןוא *...טיוט ןייז ףיוא טעפוד יז קר יז ןוא ,טרָאפ ךָאד רע זיא

 |  !רעטסיײמ ַא ןכַאמ םיא ןופ טעװ יז זַא ,עריא

 ןעמוק טפמעד טסעװ וד ןוא ,ןענעדרַאנײא ךיוא ױזַא ךיז ?עװ ךיא ,ונ ---|

 ..ןבעל לָאז רע ןעװ וליפַא ,ןעמַאזוצ ןייז ןרימ ןוא רימ וצ

 .רענעלּפ ענייז ןגעו ןלייצרעד ריא ןכיוהעגנַא טָאה רע

 .ןַא עג געהפ ַא יז טָאה -- ?ןענרעל ךיז וטסליװ סָאװ רעבַא --

 | | - .קיסינ זיא סָאװ ,ץלַא --
 | ?סָאװ וצ ---
 .טכַארטעגמורַא טשינכָאנ ךיא כָאה סָאד --

 ?ןענרעל ןוא ןענרעל וצ ױזַא ,וטסָאה טלעג לפיוו ןוא --

 םיא יז טָאה טלמעד .סעטָאלז קיסיירד םיוק זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טַאה

 :גניריוא ,עקמעלסארב ענעדלַאנ ַא :עלעטסעק ןטיור םעניא טָאה יז סָאװ ,טגַאזעג

 .םינמוזמ סעטַאלז טרעדנוה ייווצ ןוא ךעלעגניר יירד ,ןפנַאיֿפירב טימ ךעל

 ןברַאמש טעװ ר ע כיוא ןֹוא .יירעפייז א ןענעפע ןעמ ןַאק ץלַא םעד ראפ ---

 א  ףיוא  ןקיפַא ןקעלק ! עוו טלמעד ,ןפיוקרַאפ טַאטשרַאװ םעד טעװ עמ ןוא

 ,גנויצרעד רעשיזופ רַאּפ טוטוטסנוא רעלַארטנעצ *
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 וד ןיא ,עסַאק רעד ײב ןציז לעװ ךיא .טקנופ ןטוג ַא ןיא בלעװעגײלַאינָאלָאק
 | .ןטקעיבוס יד טימ ןריפנָא טסעװ

 .ןזײװַאב ןיילַא ?עװ ךיא ,ןיינ ?טלענ ןייד רַאֿפ ---

 | | | ?סָאװ ,ןזײװַאב וטסעוו סָאוו ----|

 ךיױז ןבָאה יײז .גירקעג ַא וצ ןעגנַאגרעד זיא/ס ןּוא טרָאװ ַא וצ טרָאװ .ַא

 .עטקידיײלאב ןנעלעג ןוא סעציילּפ יד טימ ןרעדנַא םוצ רענייא טיירדעגסיוא

 .ןָאטעג טעלג א טסנירדמוא םיא ,טנַאה יד יד ןגיוטעגסיוא עטשרע יד טָאה עכָאז
 ,ּפָאק ןייז טעילוטעגוצ רעדיװ טָאה יז ןוא ,ןטעבעגרעביא סייה יז טָאה ענסנעשטש
 טשינ ,שטנעמ רעקידלקַאװ א ןיא סָאד סָאװ ,ענעכָארבעצ ַא ,עטרעטַאמרַאפ ַא
 ןוא קשח רע טָאה וצרעד זיולב ,הכרדא --- ןעלשרעצ וצ --- .רעשיטקַארּפ ןייק
 | | לטפעשעג וצ רעבַָא ,ףיורעד ךיז טייטשרַאפ

 ןוא רענײמ רעסיורג וד -- סעשטּפעשעג יז טָאה -- ֹוד עלעדניק ---
 - | | | ...רעשירַאנ

 ןענכנעשטש ןַאטעג םענ ַא םורַאנשניה ץעמע טָאה טנעמָאמ םשד ןיא
 | | .לסקַא ןַא רַאפ

 .זדנוא טימ ,עשיב ,טימוקי ---

 טָאה תושמשהצןיב .ןקידנלַאפוצ םעניא .ןביוהענפיוא ךיז טָאה ענסנעשטש
 קיכעלײק ַא טַאהעג טָאה רעטסכעה רעד .ןרוגיפ עקידנגײװש  יירד ןעזרעד רע
 ןטסיליװיצ ערעגניי ייוצ יד .טסורב רעד ףיוא רעעזפיואקדקַאװ ַא ןופ לכעלב
 | .ןפייז עריײב ןופ ןענסנעשטש טלעששענמורַא ןבָאה

 | | | .?סע טײג סָאװ ןגעוו --
 .*קענורעטסָאּפ ןפיוא טמוק ..לַארָאמ עכעשנפע יד טכעוװשרַאפ טָאה ראו ---

 רעבָא ,יירשעג:סגנולפייווצרַאפ ַא טקיטשרעד טנַאה רעד םימ טָאה עכָאז
 :זָאלגרָאז ןָאטענ גָאז ַא טָאה ,עיצַאופיס יד קידנצַאשּפָא ,ענסנעשטש

 .ןייגכרוד דיז ןענָאק רימ ,טונ ?קענורעטסָאּפ ןפיוא --

 ענכנעשטש ;לַאװ םענופ גנוטכיר רעד ןוא לדלעוו ןכרוה ןעגנאגעג ןענעז ײז

 רעײז םימ ,ןעגנֹוי ייװצ יד ןופ גנומיײלנַאב רעד ןיא םערָא ןרעטנוא ןעכָאז טימ |

 .,,ענסנעשטש --- :םינונחת -ןטעמענ טָאה עכָאז עטנײװרַאפ יד .ןשניה ןופ ףעש
 טָאה ענסנעשטש רעבָא -- ..סעּפע וט ,ענסנעשטש !ןענעגרהרעד ךיז לכיא
 .ןריפ ךיז טזָאלעג קיאור ןוא ןָאמעג טשינ טשינרָאג

 | :ןָאפעג עשטּפעש ַא רעטײלגַאב יד ןופ רענייא טָאה לַאװ ןרַאפ

 ןעקשמַאּפַאב ןוא לָאקָאטַארּפ א ןביירש טעװ עמ ,עקנעינַאש יד דָאש ַא --
 ...רעירוק םעניא

 .הנותח םורַא דָאװ ַא ןיא רימ ןבָאה יווייס ?סָאװ זיא --

 ,ךַאוו-ווצולָאּפ *
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 ןרא

 רע טעװ רשפא ,רעעזפיוא;דלַאװ .םעד סעּפע טינ ...ןויזב .ַא'ס .סנייצלא --

 | | .טרערעג םיא טימ טלָאװ ךיא .ןזָאלּפָא
 | *לפיוװ --- = |

 | , .סעטָאלז קיצנַאװצ ןוא ףניפ --
 :נייוועג :קפס םֹוׁש ןייק יז עגונב טַאהעג טשינ רעמ ןיוש טָאה ענסנעשטש

 .ךעלרָאּפ עטכילעג ןקאפ !*"סעילעמשמ ,, עכעל

 ךעװ ,דימת יװ גנולש םעניא ןגָאלשענּפָא ךיז טָאה ?רעדיוש טנַאקַאב ַא

 | | .עיסַאּפ עטלַאק ַא ןעמונעגכרוד םיא טָאה/ס

 .ףעש ןטימ טעקשושענהעביא ךיז טָאה רענעי
 | | ...םיכסמ זיא רע ,טוג --
 .משינ ךיא בָאה סעטַָאלז קיצנַאװצ ןוא ףניפ ןייק רעכַָא ---
 - רעד ,םיא וצ קידנעײגוצ ,ןָאטעמ גערפ ַא טָאה -- ?ריא טָאה לפי ןוא ---

 .ךָאד ןעמ ןָאק ךיז ןָאפ גניד א ,ןפיוק טשינ ןפיוק ,אמ --

 - ."רעעזפיוא:דלַאוו,

 | | .רעקיצנָאװצ א --
 ?רעד "רעעופיוא;דקַאװ, רעד טָאה ףוסל ,ןעגניד ךיִז ןבױהעגנָא ןבָאה ײז

 .רעלרענעצ ײװצ ףיוא טזָאלעגּפָארַא ןוא ,ץרַאה ַא ךיוא טָאה רע זַא ,םרעלק
 -י .טקנַאדעג טָאה ענסנעשטש |

 .ןגיצרעביא ךיז טנַאק ריא .עטצעל סָאד קעװַא ביג ךיא תמאב ---

 ןענעשס .טנַאה סעכָאז ןיא לטײבטנַאה ןרעכיא ןגיובעגנייא יז טָאה רע

 קירײפ ַא ןוא םויטסָאק:דָאב רעד ,טעזַאנ א ןיא ןסע ןופ םייריש ןעוועג טרָאד

 .רַאנַאמיל ןופ לשעלפ

 : : ..ךעלרעפניפ ריפ ןבָאה רימ .טסייצ ---

 יד ןופ רענײא :עטנכײצעגסױא ןַא ןפַאשעג טשרע ךיז טָאה עיצַאוטיס א

 רעד ,סעצײלּפ יד ט'מ קידוועמעש טיירדענסיוא ,םייוו ןענַאטשעג ןיא ןעגנוי

 טקערטשעגסיוא טָאה "רעעזפיואדַֿאװ,, רעד ןוא ,רעטנעעג סַאװטע רעטיווצ
 .טכענ םוצ טנַאה יד |

 -ַא ןוא לשעלפ סָאד לטײב םענופ סױרַא ּפַאכ א ןָאטעג טָאה ענסנעשטש

 יא וָאלג עשצירפשעצ סָאד .ּפָאק ןיא "רעעזפיוא:דלַאוװ, םעד ןַאשעג קסַארט

 | .ןגעלעג ןיוש ןיא רענעי ןוא ,טפול רעד ןיא ןגייקפעגנ ךָאנ

 .,קַאבניק ןיא '"?עמשמ ,, ןטייווצ םעד קעלוק ןטימ ןָאטעג עילַאמכ א טָאה רע = |

 רעד ףױא ,ןלַאפעגרעדינַא ןיא רענעי ןעװ ,סנעװנײארַאפ ןעוועג ףיסומ םיא
 ֹצ

 זילב טרעהעג רעבָא ,ןטצעל ןפיוא ןָאט ףרָאװ א דיז טלָאװעג .םייז רעסייווצ

 2נרעטייװרעד ךיז ןקידנעיירשלמיה ַא ןוא ןגייװצ ענעכַארבעצ ןופ קסַארט םעד

 | .קענוטאר רָאנ -- ףור ןקיד
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 ןכרוד ןפיופ טזָאלעג ךיז רע טָאה ,םערָא ןרעשנוא ןעכָאז ןָאטעג ּפַאכ ַא

 ,םקניל היא טָא ,םטכער הוא טָא ,ךעלעגעטש עטיירהעג יד טימ ?דלעוושגנוי

 טפמעד .עשטינטַאבַאר:ששיבַאדז ןופ רעטכיל יד טלקניפעגפיוא .ןבָאה'ס זי

 ?הקעוװפגנוי ײנ ַא ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז ,דלעפ סָאד קידנדײנשכרוד - ,ײז ןבָאה

 ןַאבניילק רענושטַאלמ ןופ עיניל רעד םימ רעטייוו תוחוכ עלָא טימ ןפַאלעג ןוא

 ?םיֹוא ןעוועג קילנ םוצ זיא ןַאבַאלש רעד .לַאזקַאװ רעקסנַאדג םייב רָאפכרוד ןזיב

 ןרעטניה ,שייז כעמייווצ רעד היו וא טשרע ןוא עיניל יד רעכירַא יז ןענשז ,ןביוהעג
 | יי ר .טלעטשעגּפָא ךיז ,טיולּפ םענרעצפיה

 .עקרַאגירַאמ ןייז ןופ םעּפַאלק יד ייב ןטלַאהעג שיטַאמזַאּפס ךיז טָאה עכַאז

 ןופ רעטיצ םעד ,םינּפ ןסָאגַאב סייווש םימ ,קידנע נערב ריא טריּפשעג טָאה רע

 | .רעּפרעק ןצנַאג
 28 יד רעביא קידנמעלנ ,טקיאורַאב רע טָאה -- טשינ ךיז קערש ---

 | | , .ןקַאּפ טשינ ןיוש זחנוא ןעמ טעװ טציא -- סעצ

 . ?םיֹוא טרָאװ ַא ךָאנ קידנענָאק טשינ ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה,יז

 !  .ןרעה

 .ײװמַאד מ ַא ןוצ ןײגוצ ןזומ רימ ,ןָא ךיז רעדוּפ ,וצ ךיז םעק --
 / עשּפ יד ,ץַאלּפ רעװָאנַארומ ןפיוא םלוע רעכעלנייװעג ןֹוא רעקיאור רעד

  ?קעסַאיל ןוֿפ טרעטייוװהעד רעמ .רָאנ ײז טָאה סעמַאלקער } ֹוא רעשכיל ירד ,סעקּפוק
 | | .יקסנַאלעיב

 יד טכאהטאב ענסנעשטש טָאה עינרעקוצ רעגיײפק א ןופ רעטצנעפ ןראפ

 ןעוועג זיא ןעקנעלעג יד ףיוא םיוח יד ?ײװ ,טקיטולבעפ טָאה יז .טנַאה עטכערה
 ןעכָאז טהיפעגנײרַא ןדניבמורַא ןכָאנ ןוא עלעכיט ַא ןטעבעג טָאה רע .ןסירעגּפַא
 י יי | | .קיגײװעגיא

 טָאה םעד ףיוא -- םעטסַאשט ייװצ ןוא יט זָאלג ייווצ טלעטשַאב ןבָאה ײז |
 .םנשָארג טימ סםעטָאלז יײװצ ריז ייב טַאהעג טָאה רע ליוו ,ןעייטס טלָאזעג

 /  ?םערק טימ יצ .סעטסַאשטײטרָאט :ןטסליװ ערעסָאװ --

 :טעשטּפעשעגסיור א ,זָאלג רעד ןיא ןײצ יד טימ קידנּפַאלק ,טָאה עכָאז

 ...טשינ יאהװַא שבעל רע ,ענסנעשטש --
 ַא רע טַאה --- -זַא ךימ סע טײג סָאװ ,רעכַאמגסַאװ רעד םיא טּפַאכ --- 

 עמ ,ןָאלרעד טנָאקעג טשינ רָאד כָאה'כ --- .רעגייטש ןייז םיופ ,ןַאטעג גָאז

 ךָאנ שדוה ןדעי ןעמוקעג רָאנרעד ןטלָאװ ייז .סערדַא םעד ןסיוװרעד ךיז לָאז
 ןרימ רעדָא ליפיוזַא ןוא ?יפיוזַא ,ינַאּפ ,זדנוא ביג; ;לָאצּפָא:"טנעמַאנַאבַא, רעײז

 טסָאה וד -- עקטסַאשט יד ףיוא סע .רעביא טשִינ ךיז םענ *...ןַאמ םעד ןגָאז
 , ןוא .ײװמַארט ןטימ םײהַא םוא ךיז רעק ןוא -- ?םערק טימ ביל ךיז טכַאה
 | םורַא קעש ַא ןיא ןעמוק ןוא ?סיבַא ָאד ןציז ךָאנ לעװ ךדיא
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 יד ןגעװ טרערעג טָאה רע ,רעקיאוד ַא ,רעפונ א ןעוועג ןיא ?כיימש ןײז

 טָאה ךיז ןטכַארטַאב וצ טשינ .טעדהָאמרעד רע טָאה טרָאפ ןוא ,סעקטסַאשט

 :ערפ,, ןֹוא ןויזב ןָאטנָא - טסָאװעג ריא טָאה רעכלעו ,שטנעמ ַא טענרההעד רע

 .?ןרירעמונ
 ןײז טקעדעגוצ לשומ ַא םימ יװ יז שטָאה ,סעינַאלד עדייב טניילעגפיונוצ

 | .טסיופ םענעדנובעגמורוא

 =יצ ףניפ יװ טסיב וד ..טמיורטעג ךיא בָאה ןכלעזַא ןגעו ךעלמענ --|

 יי | !סַאנלַאב
 דרָאמ ַא ןגעו עיצַאסנעפ יד קידנכוז ,גנוטייצ א שפיוקעג גָאט ןדעי ןבָאה ײז

 =רָאנ -- עסייווצ ַא ןוא ךָאו ַא רעבירַא זיא'ס .ןעוועג טשינ זיא' .ןַאלעיב ףיוא

 | :עשוטיבַאדז וװ ןופ טײװ טשינ זא ,ץיסָאנ רעטסהנימ ןײק טשינ וליפַא ,טשינ

 א

 .ּפָאק םעד ןטלָאּפשעצ לשעלפ א טימ ןצעמע ןעמ טָאה עשמינטַאבָאר |

 ןזענעג זיא דע -- .טקרעמַאב ענסנעשטש טָאה --- ּפָאק רענרעזייא ןַא --
 ענװעּפ ריא טימ טָאה רע ןרָאװ ,ןעגגַאגעג טשינ ײצולָאּפ רעד וצ ןוא ןרָאװעג
 יי | | ...תונובשח

 .רַאּפ םיא טָאה יז .דלעה ַא ֹוצ ןסקַאװעגסױא רע זיא ןגיוא סעכַאז ןיא
 ,ןפרַאוװרעד ךיז טנָאקעג טשינ .קילב ןכעלגנירדוצ ןוא ןקירעגנוה ַא טימ טנלָאפ

 .גוא ףיֹוא גיוא ךיז ןעניפענ לָאמ ַא ךעלדנע ײז ןלעװ ןעוו

 ?הענײז ןייק .?רעמעק ןיא סעבנגעגניירא ךיז יז טמַאה טכַאנײב לָאמניײא

 .דלחעגייז ַא ןוא עביל :םיתוטש ...ָאי ןליפַא ןעװ ןוא ,טַאהעג טשינ יז ןבָאה

 / .טּפַאכעג רעטשרע רעד ךיז .טָאה ענסנעשטש = |

 .ייווצ רעדָא העש ַא- ַאד ןיוש טסיב וד .ןקרעמַאב ךָאד םעװ רע ,רעה --
 .ןפָאלש וצ ףיוא ןבעגעגנייא םיא בָאה'כ .ןקערש וצ ךיז סָאװ ָאטשינ -- |

 =םיֹוא טשינ לָאמנײק ךיז לָאז רע יאוולה .רענעטלָאשרַאפ רעד ,ןפָאלש רע לָאז
 | . יי | !ןּפַאב

 ..ןַאמ ןייד ןנעווטסעהנופ ךָאד זיא רע .ֹוזַא טשינ דעה - -
 - ?םיא ליװ ךיא יצ ,רע ןוא עמַאמ יד ,טגערפעג דימ ןבָאה ײז ?ןַאמ ַא --

 .טכַאמעגּפָא יונַא ךיז ןשיווצ ןבָאה יז ?ײװ ,ןכָאה הנותח םיא רַאפ טזֹומעג בָאה'כ

 .ןבָאה הנותח טשינ טַאהעג הרירב ַא טסָאה --
 / רע ןַא ,טגָאזעג טָאה עמַאמ יד ןוא ,ונ ,רַאנ ַא ןעוועג ךָאה ךיא ןיב --

  רךָאנ םעװ רע ןוא .ןזָאלרעביא ץֹּלֲא רימ רַאפ רע טעוװ ,טְּלַא זיא רע זַא ,ךייר זיא

 .=רעד סעוו ,ןעכריּפ רַאי טרעדנוה ןיב טעװ רעגרַאק אזַא !ןבעקרעביא ךימ

 ,ךָאנ טגנאלראפ רע ןוא .טשינ םיא עכננאב ךיא יצ ,ןקוקכָאנ ןוא ןעשיזירג

 יװ םנעז ריא .טשינ סָאד טסײטשרַאפ וד -- ןלעמשנדירפוצ םיא לָאז ךיא
 / רעבָא .עטבילעג ןייק טשינ יצ עטבילעג ַא -- סנייא ץלַא זיא ךייא ורע נעה

4 

2 

181 



 ש

 טייקסואימ .ַא;ס א עו ,ליפ ךיא סָאװ ,ףירגַאב ַא טסָאה וד ...רעמיצנעיורפ ַא
 / רע ,שינרעדיוש א ךרֹוד םיא טמענ'ס !?ערדקָאק רעד רעטנוא רעשנורַא טכירק
 ,רימ םערַאװרעד , :רניק ַא רַאפ ךיז טכַאמ ,סעּפַאל עטלַאק יד טימ ןָא טּפַאכ
 טלָאװ'כ !טקיטשרעד טפמעה םיא .טפָאוװכ ** ...עלעּפַאק א ךימ לטרעצ ,עלעמַאמ
 ,טפָאלש רע ןעו ,טסיײװ ...ירפרעדניא ןוא ,ןגָאקש ךימ לָאז רע ,ןעוועג רענרעג

 | ןטעהטנַָא ןַאק עמ -- פיל עטקעבַאשרַאפ יד ּפָארַא םיא טגנעה

 .גנוקירעדינרעד ענעניא יד ךיז קידנענַאמרעד -- ןעּפילכ ןבױהעגנָא טָאה יז

 !ואמ א :טסגָאז וד ןוא ...ריד ןופ בָאה'כ סָאװ ,דיירפ לסיב סָאד זיולב --|

 בילוצ עטפיוקראפ יד עצקייפראפ יד ,טעילוטעגוצ יז טָאה ענסנעשטש

 ןוא טעלגעג טָאה רע ...טפיוקראפ ןיילא ךיז יז טָאה רעלטנגייא .ךודיש ןכייר ַא
 ןצנַאגניא  ןייז טנַאקעג .דָאד טלָאװ יז ןרָאװ ,רעטרעוו עמעראוו טעשטּפעשעג

 !ןשטנעימ סאו ופ טכַאמ טלעג ם סָאד סָאװ ...טייקיצײנטטלעג רייא טשיינ ןעוו ,עטיג ַא

 .םיוא יײז טָאה'ס זא ,קרַאטש יוזא ןפָאלשעגנײא ןגרָאמירפ ןפיוא ןענעז ײז

 טַאטשראוו ןיא ןסירעג ךיז טָאה יקצינרָאװאי .ביוש ןיא ןּפַאלק א טשרע טקעװעג

 סיקצינהָאװאי דעכָא ,ריט רעד רעשניה| טּפַאכעגרעטנורא ךיז טָאה עכָאז .ןײרַא

 :עטסקיטכיװ סָאד זיא .לרעטצנעפ םענופ ןסירעגּפָא טשינ ךיז טָאה םינּפ ךַאלפ

 | | ?ןעזעג טשינ יצ ןעזעג טָאה דע

 - ןקידלמיוב ןטיול טנעקרעד .ענסנעשטש טָאה ,טַאטשראוו םעד טנפעעגפיוא

 : : !טנאה ןיא יז טָאה יקצינרָאװאי :עלעכיימש

 רעטסיימ םעד -- ןגָאז רע טעװ ןעמעװ :גרָאז ןופ געמ ןעמוקעגנָא ןענעז סע

 ;איוורעשט ןבעל לײװ ,ןגָאז םיא רע טעװ רעכיג ,ןערובאמ ןעק רע ?ןערובאב יצ
 ...ןרעוו טנוזעג ןייז ךָאנ טשרע ןזיא ,עכָאז רדסכ טציא ןיא ןקעששס

 | ,קיטנוז ףיוא קידנטראוז טשינ ,ענסנעשטש ןיא רעטעּפש געט רָאּפ א ןיא

 ןיא רע וא ,טלדיזענסיוא ךײלג םיא טָאה רענעי ןוא ,זערובא אב וצ ןעגנאמעג
 םיא טָאה רע וא -- ץלא ןרָאצ ןיא טנכערעגסיוא םיא טָאה רע .ץעילדָאּפ ַא
 ,ןקעשטאיוורעשט יב טנחרָאעגנײא םיא טָאה רע זא ,ןֹוז א ראפ טעמכ ןטלאהעג :

 טימ טלָאצאב ץלא םעד ראפ טָאה ענסנעשטש ןוא ,טעוועשאהעג טרָאװ ןייא מ
 | | | ירעלַארײל

 טשינ םיא ליװ רע .טרָאװ םוצ ןעמוק ןענסנעשטש טזָאלעג טשינו טָאה רע -
 ןוָאלראפ ריילג רע לָאז ןוא ןענאה ןופ ןיײגקעוװא רע לָאז ,ןגירשעג רע טָאה - ,ןענעק|
 י .זיוה סקעשטאיוורעשט

 : ןערובאב ןוא דלוש ןייז טליפעג טָאה רע .טעדֿפודעג ץְלַא טָאה ענסנעשטש
 .טאהעג ביל

 יאס סָאװ-,?חומ רימ טײז .טַאטשהאוו ןופ ןײגקעװַא ךיא לעװ ןגרָאמ ---
 ץעגרע רעטעּפש ריז לעװ דיא ןעו ,דייא ןצ ןעמוק דָאנ ךיא ןָאק יצ ...ןעשעג יוזא
 פןענ ררהָאנײא :
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 םיא .וצ טיירהעגסיוא דיז טָאה .טרעפסנעעג טשינ טשינרָאג טָאה ערובאב

 טכײל םיא ךיז טָאה רעטצנעפ ןיא ּפָאק רעסַײװ רעד -- םעצײלּפ יד טימ
 .ןענסנעשטש ןעלדיזסיוא סָאד טָא טסָאקעג ךס ַא םינּפַא םיא טָא ַאה'ס .טקסיירטעג

 ןופ סָאד טשינ -- ?פרעפוק .סָאד טקאפעגנייא ענסנעשטש טָאה ןגרָאמ ףיוא

 טָאה רע סָאװ ,סיינ א רָאנ ,עגמורט סעשטיװַאכישט ןופ דעלטערב דעלקיטש ידו

 :עגניירא ןיהא טָאה .דעלסערב עװעּפיל ןופ ,ןקעשטאיוורעשט ייב טכאמעג ךיז

 ;עטאנארג םעד ןוא עלעדופפייז א ,רעמנאה א ,טאווארק א ,רעדמעה ייוװצ טגייל

 טָאה עכָאז ןכלעוו ןוא ,עשראוו ןייק ןעמיקעג זיא רע ןכלעוו ןיא ,רעטינרַאנ םענ

 רע טָאה ,טַאטשרַאװ ןיא ענענָארפענּפָא ,ןזיוה יד ?ײװ ,טעװעטַארעגּפָא םיא

 ףַאטש רעקסלעיב ןופ רעטינראג םעד טָא ןבָאה וצ ידכ ,ןעוועצינרעכיא טזַאלעג

 טפיוקעג םיא יז טָאה טעכרַא רעה וצ ןוא ,ןײרַא טָאטש ןיא ןוא בוש:םוו ףיוא

 .סעשטּפַאק ענרעדעל ןוא סעמָאלז קיצנַאװצ ראפ רעמינראג א קאילעצרעק ןפיוא

 רע ,קנארק רעװוש ןיא עטַאט רעה ןא ,טגָאזעג רע טָאה ןקעשטאיוורעשטפ

 ;עגסיוא םיא טָאה רעטסיימ רעד .קעװַאלצַאלװ ןייק ןרעקמוא ךיז דימו:ףכית זומ

 ײז ןוא ,גנוקיטעמשַאבטסטעכהַא ענייש ַא ןעשָאז .טריטקודעג ,ליפעגטימ טקירד

 0 | | .רעלדניירפ טדיישעצ ךיז ןכָאה

 ןיא ןענעגעגאב דיז ןלעװ יז זאו ,ןעכָאז טימ טרערענּפָא דיז טָאה ענסנעשטש

 ןיא ןגָארטעגרעבירא ריז ןיא ,וָאנארומ ףיוא עינרעקוצ דעד ןיא םורא ןכָאװ ייוװצ

 .עגארפ ףיוא ןכַאנָאפ רעניטרעבלא יד ןופ הינסכא:רענעלטכַאנ רעד -

 ןעמוקעגנָא זיא ענסנעשטש ןכלעו ןיא ,יקציבשזעיוו רעה ןופ טלַאטשנַא רעד

 ףיוא ןענופענ ךיז טָאה ,ןקעשטאיוהעשט ןזָאלראפ ןכָאנ םורא שדיח א ןיא

 י .לאודַאּפ

 ײז דעדַא דעשרעדגוההָאי עקילָאטא וד טכירראפ טּפיוהרעביא טָאה יקציבשזעיוו

 טנָאקעג ,"סקיווהויל , ןוא "ןּפיליפ,, עלא ףיוא ןענַאטשראפ ךיז טָאה .טכַאמעגכַאנ

 עגנערטש ,ןקָאראב עטצאלּפעג ןענעקדעד טשינ םיצ/ זיב ןעװעקוטשנעמאזוצ

 ןכַאמ ,םעקמאילּפ עטלא טימ טנוב ןכאמ ?בעמ יינ טנָאקעג ךיוא טָאה ,ןריּפמַא

 ןבָאה ראפהעד ןוא ,ןיימ ךרוד טקידעשאב יװ ,םעהעו טימ ןסערפעגכרוד יװ

 .ןענַאנעז ןאפ טצאשעג ךיוה ר געקכַאז

 ןַא ןעועג זיא סָאה --- ?ענרעדָאמ ןוא ?בעמ:ליטס -- יקציבשזעיוו ןָאנעז,

 לעועג ַא ףיוא שטנעמ רערעי רעכלעוו טימ ,עפערקסיד ַא ,עמריפ ענעעזעגנַא

 :נָאק ןליטש ַא ןדניבנָא טנָאקעג טָאה ךיז וצ גנוטכַא טימ עיציזָאּפ רעכעקטפַאש

 .ןעננוֿפעטשַאב עשהכולמ ןייק טפעפעגטיוא טשינ לָאמנײק ָאד !בָאה רַאפרעד ,טקַאט
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 * ילופש רעלעּפָאט, ןופ טַאמַאלפיד םוצ ןעװעג ךעלנע ןיא ףעש רעד

 דיז טנעלפ ,עימָאנַאזיפ רעכע?גנירדכרוד;טשינ א טימ ,רערעטַאמ א ,רעכיוה ַא

 רענייש ןיא ןעלניּפש ךיז .טנעלפ .קידנטיידאב ,ךיוה טשינ ןדער ,ןדיילק ןייש

 תמאב דעלנניינרעק יד ןעמ לָאז םיא ייב זא ,רעטסיימ םענופ קידנרעדָאפ ,טעברא

 טכא םעראילַאטס ,ןעצ ךעלגניינרעל --- רענייא ןעוועג זיא רעטסיימ א .ןענרעל

 | | יי | .ריפ ןענישאמ יד ייב ןוא

 .נָאט א סעט לָאלז יירד ראפ .עבָארּפ ףיוא ןרָאװעג ןעמונענוצ זיא ענסנעשטש
 ןעמונעג ךיֹז ןוא סעטָאלז ריפ ןיולנָאפ ןעמוקאב רע טָאה םישדח יײווצ .רךָאג

 יד ,סעטָאלז קיצכעז טלָאצעג רע טָאה גנוטפאהסיוא טימ גנוניוװ ראפ .רערעל ַא

 טסָאקעג םיא ןבָאה סעטָאלז ןבלאהדעדנא וצ ךָאװ ןיא לָאמ  יירד םעיצקעֿפ

 . םעדנופ עניילק ףיוא | בילבעג םיא זיא טששער'ס ןוא שדוח ַא סעטָאלז קיצנַאװוצ

 | | ..ךיש רעדָא גנודיילק ףיוא ,ןעכָאז רַאפ

  ןבעֿפ וצ ידכ -- טעברא :געט עיורג ךעפקערש ןעמוקעגנַא  ןענעז'ס

 ןיא יװ ןבעה א ,רעלעדמעז יװ ענייצלא געמ .ןפעבראוצפיורא ךיז ידכ --- גנודקיכ

 = יי - .טלעוװ רעד ןופ ןשינשענּפָא ,רבדמ ַא

 ןשיטָאטש ןיא יײײז טימ ןײג לָאװ רע ,ןטעבראפ םיא ןבָאה דעקגניינרעל יד

 םיא טלָאװ סָאד ןרַאװ ,טכָאװעג טשינ טָאה רע .טננוי:רעקרעוװשנאהו רעד ןופ בולק
 ,טנערפעג םיא טָאה רעילָאטס רענעי רעדָא רעה .ןענרעפ םענופ ןסירעגקעווַא
 ךיז טכאמ רעמָאט ,ןבָאה רע טעװ ,ןיירַאּפ ןיא ןיירא טשינ טערט רע סָאוװראפ

 רעד ןיא טָאה ענסנעשטש רעכָא .ןלעטשנייא םיא ראפ ךיז לָאז סע רעװ ,סעּפע

 ןא ףיוא, .טביילגענ טשינ ןענייראפ .עשיקעדאכ רעדָא עשיקעדנע יד ןופ ץוש

 ףראד ײז יב רעבָא ,?עטױר , יד זיולב -- טכאהטעג רע טָאה -- ןפמעק תמא

 ײז ןענעז יצ ןוא .ןיִלַא ןופ ןגָאזּפָא ךיז ףראד עמ ,לאנַאיסעּפַארּפ א ןרעװ ןעמ

 ןפונױמ ןיא ."ףערט ןֹוא הירב ַא יז יײג --- טנעצַארּפ טרעדנוה .ףיוא טכערעג

 יד ןָא ןשטנעמ םעד ןעועג רע טָאה טײקטּפעשעגסױא ןוא טייקטרעדורעצ ןופ

 ,ןיילא רענייא קי ה סמענייק ןָא ;טעדװירקעג טשינ םענייק טָאה רעכלעוו ,טנעה

 .ןבעק דעלקילג ןייז שנדרָאעגנײא רע טָאה

 פ ךיילג ןייג רע -טגעלפ סקיטיירפ ' ןוא סכַאװשימ ,ססיטנוז יד יא

 ןפיוא עו זיא'ס לײװ ,"יקסנַאיװַאלס לעטַאה, ןיא סעיצקעק יד .ףיוא טעבה א

 - טניוװעג ןבָאה לעטָאה ןשיטייצראפ ןעמערָא ןקיזָאד ןיא .לאוודַאּפ ףיוא ךיוא ,געוו

 עמו םעניא .ץניוװָארּפ רעד ןופ דעקימעדאקא ןוא דנַאלסור ןופ ןטנארגימע

 .:8ֵא ןפלעה וצ ןטסילאיצעּפס ריפו--- ףליה עכיג יד ןענופעג ךיז טָאה ןצעביז רעמונ

 מער טקידנעעג ;בָאה יז .לושמלשימ א ןופ ץענערג רעד ןיא גנודקיב ןיא ענענַאטשעג

 .םלופ ַאזַא *
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 - טנהעלעג טָאה , ,יקצַאנרעיב ,יײז ןֹופ רענייא ;סעיצקעפ ןבעג ןופ ךיז קידנשטלַאהסױא
 .ןובשח ןוא שיליוּפ ןענסנעשטש

 רעירפ ךיז רע טגעלמ ,ןיקצַאנרעיב ןופ ןעוועג יירפ זיא רע ןעוו ,נעט יד ןיא

 טנעלפ ,ךיק סיקסלוטַאמאש ןיא קיפימ ןסעגעגּפָא .סעיצקעל יד ןכַאטּפָא ןעמענ

 ןדייס ,טכאנ רעבלאה זיב ןענעייל ןוא ןענרעל ,עלעצ ןיא ךיז וצ ןרעקמוא ךיז רע

 :ראפ םיא ןבָאה רעזעניכ יד .רעדָא ,?ראסימַאק , רעד רעדַא עכַאז ןעמוקעג זיא'ס

 | | 7 | .וַאקַארַאט ,, ףיוא ,ןפעב)

 ןגיוצעגרעביא ?מיש טימ ,ןיילק א ןיא טָאטש:טלא ףיוא טניוװעג טָאה רע

 + ?םיוא ןא טימ לסעג לָאמש א ןופ קע םייב ,"ןיקעּפ, ןפורעג טָאה'מ סָאװ ,?רעייפ

 .ןָא ,סדנילב ַא ןעוועג ןיא לרעיימ סָאד .?סייװ רעד ןוא עקצאביר ףיוא קילב

 .ןקידתופתושכ ַא טימ ןוא רעיוט םייב קינטעמס ןטעידוקסַאּפרַאפ ַא םימו ,ערטקעלע

 ןוא ןבילקעגפיונוצ יקסנַאבַאס רעה טָאה רעטראפ ןפיוא .עלא .ראפ טירטּפָא

 טריפעג טנערעפער:סנַאניפ רעטלא רעד טָאה קָאטש ןפיוא ,רעשעלפ טסקנעװשעג

 7 יד ןוא ,רעטעברא:ייוומארפ ןופ סעילימאפ ייווצ ןופ רעדניק יד טימ המחלמ

 ,יירעקעב א ראפ טסוגױא גינעק ןראפ ןרָאװעג טיובעגסיוא זיא סָאװ ,בומש:רעלעק

 :רומש ַא ךָאנ הנמלא ןַא ,יקֿסלוטָאמַאש ןירעלדנעהגרַאװנירג יד ןעמונרַאפ טָאה

 יו יוהפ א --- עקידנדערײקינײװ א ,ענעסַאלשטנא ןַא ,"עלוטסיוװ} ןופ קינ

 | | | | . .רָאיפַאלַאק רעשוג א

 .יירד ףיֹוא ןאּפש ריפ :ענישטפביטש א ןעגנודעג ריא ייב טָאה ענסנעשטש

 טריּפוקַא טָאה ,סנוויואקאב יד ןענַאטשעג לָאמא ןענעז'ס ווו ,עילאה עסיורג יד

 דךעלדיטַאנ קידנלָאצ טשינ ,שארב ראקימָאק ןטימ "!וידיצעד,, רעד ןרָאי ןופ ןיוש

 לאטראווק רעשיזעניכ רעד ןעוועג זיא --- רעדיװ רעטסלסימ רעד ןיא ,טשינרָאג

 ןופרעד .עירעטנאלאנ רעייֵז שריצודָארּפ רעײנזיוה:דעזעניכ ןבַאה ַאד .עשראוו ןופ

 | | . ."ןיקעּפ, :הבהוח רעד ןֹופ ןעמָאנ רעד

 .ןקירעדינ ןטימ לרעמעק ןיז ןעזרעד לָאמ עמשהש סָאד טָאה עכָאז ןעוו

 יד ,טנעװ עטעוועי לאמעג טםשינ עקיד יד ,רושזאבא ןא יװ ,טיפוס ןקיכעליײק

 . ...עהוד א ןופ טלַאמשעג ןיא ?רעטצנעפ סָאד ,עגַאלדַאּפ ענעטנעמעצ

 -- ןָאטעג יירשעג א יז טָאה --- רעמיצ ןייק טשינ ךָאד זיא סָאד רעבָא --

 ..הסיפת א יצ רעשסיולק א .עלעצ א סעּפע רָאנ

 -- ?רעמ ּפָא רימ טייג סָאװ .שינעמיוקּפָא ןיימו ףיוא ,רימו רַאפ שארוקַא --- |

 עלערעד אי ןוא שיט א ,ןלוטש ייווצ ,טעב ןרעזייא ןא ףיוא ןזיװשגנַא טָאה רע

 | | - .עפאש א ראפ טנירעג םיא טָאה סָאװ ,עשינ א רעביא
 ןוא רעסאו רעמע ןא גנערב .קעדנָאשזַאּפ א ןכאמ .ַאד זומ ךיא ,,ןײג -- |

 יי ' : .עקרישטש ריַא |

 .ןָאט רעטעּפש סע טסעוו -- ןטעבעג ענסנעשטש ריא טָא ַאה --- רעטעּפש ---

 | | .טאהעג טשינ גנאפ יוזא ןיוש ךיד בָאה ךיא

8 
 + שמ
 שא |
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 .ץומש אזא ןיא טשינ ןָאק ךיא -- טנשקעעגנייא עכָאז יז טָאה --- ןייג --
 יד ןבייר ןעמונעג דיז יז טָאה ,ןקָאז יד ןוא סעקלעפַאפנַאּפ יד ןגיױצעגּפָארַא

 סָאד ןשַאװעג קידקתעביפ יז טָאה ,ן| קולב סענסנעשטש ןֹופ טצויירעג .עגַאלדַאּפ

 ,םָאװ בילוצ טסייוו רעו ,עלערער סָאה ןליפַא ,קינעש םעד טכיררַאפ ,רעטצנעפ

 .לָאז ,ןקינײּפ וצ ?סיבא ךָאנ םיא ידכ ,טיײז רעטייוװצ רעד ףיוא ןעגנַאהעגרעביא

 .עביל רעד ןיא רענדעשז ןוא רענַאב ןופ טקיטײװעגנַָא ןייז רע

 טָאה -- שהעדנא ןצנאגניא סיוא טעז סע ,ךדיא ייטשראפ רעטציא טָא} --

 ראפ ,םאהורב ּפָא קנאד -- ?טעב ןפיוא דיז קידנצעז ,ןָאטעג גָאז א ךעלדנע יז

 יי | | ...ץלא
 - ןגעוושסעדנופ ןוא ,עכָאז עבלעז יד ריא ןיא ןעניפעגסיוא טשרמולב טָאה רע

 ןיושי ריז טָאה יז .שרעדנעעג ריא ןיא ךיז טָאה סעּפע .עבלעז יד ןצנאגניא טשינ

 .עקידֿפדניװשּפַאק עמאס יד ןיא ּפָאק םעד ןריולראפ טשינ ,טעשטשַאלענוצ טשינ

 לָאמ ןײיא יא -- ?"ערעטכינ אזַא ןרָאװעג ןץיא יז יצ ,טפיּפש יז , .ןטונימ
 טכַארט ַא לָאמַא רָאנ רע טָאה ךָאנרעד ןוא המשחמ ַא ןגיולפעגכרוד ןענכנעשטש |

 קעשטאיוורעשפ יוִװ ,ט?ייצרעד טָאה יז ןעוו ,טייקהעטכיִנ רעקיזָאד רעד ןגעװ ןַאטעג

 .ןקעטש א טימ ריא ףיוא ןָאפעג ףרָאװ א ריז ההיסמ סיקצינרָאװאי דָאנ טָאה

 ןוא ,לדלעושגנוי ןיא טלמעד ךוד ןיא טנַאמרעד ךיז בָאה ךיא רעבַא -- |
 - ...ןרעיוא יד ראפ ךָאנרעד ןוא !עדרָאמ רעה ןיא םיא קסאהט

 ךָאנ ךיז טעוו רע ביוא זא ,קידגעיירש ,טיירדענסיוא ןרעיוא יד םיא טָאה יז

 ,ןםראוקעווא םיא יז טעװ ,ןקידיײלאב וצ יז ןפוא אזא ףיוא ןכיולרעד לָאמא

 יצ ,טָאה ןוא ןרָאװעג טפעלפעג ןיא קעשטאיווחעשט .ןעמאמ רעד וצ ןײנקעװַא

 רענדוקסאּפ רעד ןופ ןכירקוצסיורא ידכ זיולב יצ ,דקושמוא ריא ןיא קידנביילג

 ןניל ןהַאפ טלדיזעגסיוא םיא ,ןיקצינרָאװַאי ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ץילַא ,עיצַאוטיס

 .טַאטשראוו ןופ ןפרָאװעגפיורא ןוא ,תוליכה ראפ ,ןגָאז
 עכָאז ךיז טָאה -- לשפנ קידכעבענ א יו םורא ריז רע שירה .שציא) ---

 !רעגניפ םו רֹא ןעיירדמורא ןצנאגניא דָאנ םיא לעוו'כ ,טראוו = .טמירַאב

 - ענפנעשטש יװ ,טשינרָאנ.ךָאנ טסײװ יז זא ,טנָאמהעד ךָאנרעה דיז טָאה יז

 טָאה םינכש א ראפ סָאװ ןוא סע זיא זיוה א ראפ סָאװ ,טגדרַאעגנײא ךיז טָאה

 .ןקָארשעגרעביא ךיז טָאה יז .טקייצרעה טָאה ענסנעשטש רע
 ץֵלַא ריד יב דָאד ןלעוו יז !?םיכנג ןענעז --- טגַאװ םייז .רעמעי ףיוא: יא =

 : | !ןעמשגו

 תמחמ םינּפ ןפיוא טרעהנעעג דיז טָאה יז יװ כאפ טסולנעג ךיז טָאה'ס
 | !בנג א ראפ -- קערש עשסערג יד ,קערש רעכעפרעגריבניילק רעד

 ךיא -- .טקיאוראב ענסנעשטש ריא טָאה -- ןעמענוצ טשינ ןלעוװ יז ---

 .ײז װ ,טרָאד טשינ לָאמנײק ןענעכנגאב יײז .ןפָא קידנעטש לרעמיצ; סָאד זָאל
 יז ,ךַאֿפ ןיימ בָאה דיא :טכַאמענּפָא יז טימ ךיז ךיא בָאה ,סנקירעכיא .ןעניוװ
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 לָאמ ןיא סילב .טבעל סע רעװ יװ ,ןיירא טשינ ךיז ןשימ רימ .ןרעײז |
 ;עגנָא יי ףיֹוא ךיז טָאה ראסימָאק רעד רעבָא ,ןבױהעגנָא רימ טימ יז ןבו

 | .ןזָאלעג ורוצ ךימ יז ןבָאה ןָא טלמעד ןופ ,םרעזיב :
 : ?רעדיװ ראפימָאק ַא ראפ סָאװ --

 ,ײצילָאּפ רעד ןופ ןפרָאװעגכיױרא םיא טָאה'מ רָאנ ,ראפימָאק רעתמא ןַא -- |
 .משרעה רעד יז ייב ןרָאװעג רע זיא

 - ,פיה:םיבנג א ןופ סיורא טײג יז זא ,קורדנייא םעד טאהעג יז טָא ָאה רעטעּפש .
 רענייש ןֹוא רעקידתוירזכא ןַא --- רעטקאדאכ רעצהאווש א טעװװעטאבעלאב סע ווו
 , ראסימַאק

 .טּפאֿלקעגנָא שערקסיד ןעמ טָאה ,ןיילא ןעװעג ןענעז ײז ןעװ ,לָאמ טייװצ א = |
 ןָאטעג הר /א ןוא -- רעזעניכ יד ענוועּפ -- :ןָאטעג עשטּפעש א טָאה !:םנעשטש

 .עטיב --
 למינפ ךעלבלעג ,ענבָארד א טקוקעגניירא טָאה ריפ רעטנעלעגּפָא רעד ךרוד

 סע טָאה ,?לביימש ןקיטייטאב ַא טימ ךיז טסירגאב .ןגיֹוא עסָאק עצחאווש טימ
 : טקייפעגפייב

=4 

 י 2

 ירא
= 1 

= 

 -  .חלכ רעד טימ ןעמוק דלאב ?כיא .קאשטפ גוטיל עינַאּפ ,קנַא
 ראפ סָאד ז"א סָאװ ,ןָאמענ גערפ א טָאה עכָאז .ןדגוװו שראפ) ןיא ּפַאק רעד

 | | ?רע ליווװ סָאװ ,ןײשרַאּפ ַא
 םוצ טש'נ םעּפע ךָאנ ןוא ..ָאֹוט יל :שרעדנַא רע טסיײה ךעלטנגייא ---

 ,פיּפש ַא ןעז טסעוװ ,םוק .קַאשימנ ימיֿפ :טושּפ םיא רימ ןפוה רַאפרעד .ןגָאזסױהַא
 !םעה זנעק טנוה א זיא ףיולעגטעװ א יצ ןטרָאק סָאװ ,ליּפש אזַא

 רעד ןבעק וװ ,עלעצ ַא וצ עכעלנע ןַא ךיֹוא ,בומש רעסיורג טשינ ַא ןיא
 טמא רעקיטנאקריפ רעטיור א ןוא ,סעשטירּפ טמערוטעג ךיז ןבָאה טנאוו

 קאששנוט טיל טסירגאב יז טָאה -- שיט ןקיכעלײק א רעביא ןעגנַאהעגּפַארַא ןיא
 .עלימש ןוא 'עכעלפעה עכלעזא ךיוא ,רעזעניכ עכעפמע ןוא

  עלעהימאהיּפ א ןטימניא ןוא ,סעטָאלז ענרעבפיז ןנעלעג ןענעז שיט ןפיואה
 .ץנימכ |

 - ,ןרגַאטשּפָא  עכיילג ןיא שיט םורא טֿפעטשעגסיוא ךיז ןכָאה רעזעניכ יד
 עטפעלקעגמורא ,ךעלעכעוש ןופ יו ךעלעדופ עקנינילק דנאר םייב קיד גטלאה
 | .ןביוא ןופ סנכיײצו עצחאווש ןוא ריּפַאּפ ןירג טימ

 רעֿפיּפש יד ןבָאה ןכייצ ןקיזָאה ןפיוא .ןָאמענ ףייפ א ?יטש טָאה קאשטנופיק
 יד .ןאקאראש א וצ ךעלעדוֿפ יד ןופ ןפרָאװעגסיױרא גנונעוואב רעקיצילב א טימ
 - :ענענאב ,ןוא תועבממ יד וצ ףיולטעװעג א ןיא ןָאמענ ףיול א ןבָאה סענַאקַארַאט
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 :טכאֿפש א ןיא טלדנאווראפ ךיז טָאה שיט רעד .ןגָאלש ךיז ןבױהעגנָא ,ךיז קידנענ

 פאכ א ,לנענ עגנאֿפ טימ טנעה ןגיוצעגסיוא ךיז ןֿבָאה טייצ וצ םייצ ןופ .דקעפ

 סענאקאראט יד זיולב טעשטשעלעשעג ןבָאה'ס --- שיורעג ןַא עבטמ א ןָאטעג

 סע ךיז לָאז רענייא שטָאכ .טקירדעגנ טָאה טייקפיטש עקיוָאד יד .שיט ןפיוא

 ןעוועג ןענעז רעליּפש יד ןופ רעֿפײמ יד רעבָא !ןָאט יירשעג א סעּפע לָאז ,ןפורּפָא
 ץלא רעמייוו סָאװ ןבָאה ןניוא יד זיופב ,טרענייטשרהאפ רעמינּפ יד ,טמעלקראפ

 באפעגנייא יד ףיוא סיורא ןענעז ןקעֿפפ עמיוה עלעקנוט ןוא ,טנערבעג רעקרַאטש

 רעדייא טציײרענפיוא רעמ קיכאפטרעדנוה טָאה ץלא סָאד ןוא -- ןקאב ענעל

 .ָאניק ןיא זעזעג םנייה ויב טָאה עכָאז סָאװ ,טרַאזַא ןימ רעדע"

 געוו א סיוא טפמעק ןאקאראט א זעוװ זא ,טרעלקרעד ריא טָאה ענסנעשטש

 -טלעטש טייקסואימ סָאד סָאװ ףיוא ,ץלַא סָאבעלאה ןייז טמענראפ ,טלעג םוצ

 י / ."ןַאש , ןצנאג םעד רעדָא ,עלעגרעב סָאד רעדָא עבטמ ַא -- ךיז

 ?נזייוו ,עלעדוּפ ןירג א ןבענעג ריא טָאה קאשטנוטיל ,ןווורּפ טלָאװעג טָאה יז

 ןוא ןענעפ פע ריז לָאז סע ,ןטנואנופו םעדָאפ א ראפ ןָאט יצי א ףראה עמ יװ ,קיד

 | | .שיט ןפיוא ןאקאהאפ םעד ןפראווסיורַא

 .ןעמונעג םורעד יז סָאה .טליפשהאפ .עטַאלז א טלעטשעג טָאה עכַאװ

 ךיוא רעבָא .ןענוװעג ןטסנייממוצ טָאה רעכלעוו ,רעזעניכ ןכיוה םייב ןאקאראט א

 סָאװ ראפרעד רשפא ,קירעפעלש םלעג םוצ ןעגנאגעג זיא ןאקאראט רעקיזַאד רעד

 ןענעז רעזעניכ יד .ןריוושראפ ןוא טנעה יד טימ טפאפקעג קרַאטמש יוזא טָאה יִז

 ;רָאװעצ םעניא ןקוקנָא ךיז טַאז טנַאקעג טשינ טָאה עכַאז ןוא ,טקנערקעג ןעוועג

 סָאה ןרעיודאב וצ ןביױהעגנָא ןיוש טָאה יז .שיט ןרעביא טקעגפרעבליז םענעפ

 ייווצ יד .ןבענענקירוצ ריא ןוא קאשטנוטיל ןעמוקעגוצ זיא ַאד יוװ ,עטליפשראפ

 : | .םעטָאקז

 - טסאג -- - גנוגיינראפ רעקירעדינ א םימ ןָאטעג גָאז א רע טָא ה ה--- טסַאג =

 | .ןענַאק טשינ ט טליּפשראפ

 ..ענירעטוס סענסנעשטש ןיא שרעקעגמוא עדייב ךיז יז ןבָאה ,טקנאדאב

 ?טלעג םוצ טפיופ רע סָאװ ,ןאקאהאפ ןטימ יז ןעוט סָאװ ,גָאז ---

 ןוא עלעהופ ןיא םיא טלאה עמ .בנג א טימ טומ עמ סָאװ ,ענעגייא סָאד --

 .:רָאנ זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,שיפו ןפיוא םיורא םיא טזָאל עמ .סיוא םיא טרעגנוה עמ

 זַא .רעדיוו םיא טסילשרַאפ עמ ןוא ,דעלקערב טיימ תועבמ פמ ץוח ,ָאמשינ טשינ

 ,עבטמ א ףיוא רָאנ רע טניפעג זײּפש זא ,םעד וצו וצ ךיז טניוװעג ןאקאראט רעדו

 --- ןפמעק ֹוצ ןייא םיא ןעמ םינעג טפמשד ,טעשטשילב'ס וו ,ןיהא דימת טפיוק ןוא

 טבאמ ףוס? .?קערב ןייא ראפי ןנָאלש ךיז זלָאז סענאקאראמ עקירעגנוה עכעלטע זא

 -- שיט םענרעבליז רעדָא םענעדלַאנ טימ סנקור יד ףיֹוא ןכיצ א יז ןעמ

 - ,5ֿ'פש רעד וצ יז טמענ עמ ןוא -- ענייפ א יז ןבָאה טפירש א
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 י- | | ?טפָא יווא ןליּפש ײז ןוא --
 ײז זא ,ךיז טכאה רימ ...רענעטפעז וליפא ,שדוח ןיא ֿכָאמ ןייא .ןייג ---

 םאומעברא ןא ראפ סָאװ ,טשינ גנונא ןייק טסָאה .טפאשקנעב תמחמ ןליּפש

 ?רעדניא ןופ ןטעברַא ןוא ,ןַאקַארַאט ַא יװ ליפיֹווַא טעמכ ןסע ייז !ןיא סָאד קלָאפ

 :וּפֹש עשיזעניכ ענעדיישראפ ,סעקרוגיפ ,ןשָאבמַאב ןכאמ לייט .טכַאנײב ןיב ירפ

 ײז ןעגָאק ןייוונטייצ .טָאטש ןיא ץלא סָאד ןפיוקראפ עהעדנַא יד ןוא ,רעלכעק

 ,טשינ ײז ןענַאק ךיז ןרוכישנַא .דנאלרעטַאפ םעד ןָא ןטלאהסיוא טשינ ןיוש

 -  .ײז ןטעבראפ ראפרעד ,טֹוג ײז טימ בע? ךיא .סענַאקאראט ןיא יז ןליּפש

 לָאמלײט טנעלפ ןוא רעזעניכ יד ןעמוקאב ביל ךעלקריוו םָאה ענסנעשטש

 ידנפלעהוצ ,ןעפּפא?ּפ ןגעפפ  יײז .טעברא רעײז וצ ןקוקוצ ךיז ,ײז וצ ןײגנײרַא

 | . | .ןמסעשז טימ ריז

 ;גיא םיא טימ ןעגנויצאב יד ךיז ןכַאה ,'ווידיצער ,, םעד טגנַאלַאבנַא סָאװ

 ײז ןגעלפ --- "רעקימעדאקא רעד .טייקשימייה ןָא רעבָא ,קירעהעג טפעטשענ |

 ראסימָאק רעה ןיולב .טקעּפסעה טימ בלאה ,קזוח טי בלאה םיא ןגעו ןרער |

 ןעועג ןיא רע ןעװ ,טלמעד רָאנ סָאד ןֹוא ןענסנעשטש ןכוזאב טגעלפ ןיילַא

 | | .לזעלג ןרעטנוא קרַאטש

 שיט םוצ לוטש א ןקורוצ םופ א םימ רע טגעלפ ,רעּפמערק א ,רעניילק ַא
 עלעמסַאּפ א טימ ּפָאק ןטזיורקעג ןצראווש ןייז קאה א רעשנוא יװ ןגיילקעווא ןוא

 יוװ טלעמשעגפיוא ,ןטסיופ יד ףיוא עבמָאג רעד טימ --- םייקיורג רעקיטייצירפ
 א | .ןרעדנא ןפיוא רענייא קיּפולס ַא

 ןענסנעשטש קידנמֿסעמּפָא ,טעּפירכעג רע טָאה ,-- םנ ויצא רימ זיא'ס ---

 ----.ןגיוא עטלקנערפשעג * ש"ר א יב יוװ ,עקיכעליײק יד ןופ קילב ןבירפ ַא טימ

 ?קנייצלא רימ זיא סָאװרַאפ ,ןעייל !ךעלכיב יד ןיא ָאטשינ זיא סָאד/ ,רעקימעדַאקַא

 .קעדש יד ןוא טייקשיר ועביור יד ןגיוא ענייז ןיא טנעילעג טָאה ענסנעשטש

 .טלא טרעו סָאװ ,היח א ןופ

 -ָאגיר ןֹוא ,עיױַאטנַאפ א סעּפע דיז זיא טאהעג תוחּפה:לכ? טָאה יקסוװָאנסָאס

 ענַאלרָאּפ רעליופ רעד רעמנוא ןברָאדהאפ קידנרעוו ,סערושטש יװ טכעלעג ןבָאה
 צי

 ןטלעז טשינ ,טםיוש םוצ ןיבכ ןעקנורטשג יײז ןבָאה ןטלעז טשינ .געווסיוא ןַא ןָא

 +.תמחמס ,שירעטסיהי ,טייקשיראנ עדאיל א בילוצ סרעסעמ ףיוא דיז ןגַאלשעג |

 | .גנולפיוווצראפ ןוא טוי וננַאפ

 ןבָאה ײז סָאװ --- יז ןיא טצעשעג טָאה ענסנעשטש סָאװ ,עקיצנייא סָאד

 - ןֹוא עקא ראפ רענייא :תחא:די ןטלאהעג ךיז ןוא ןצעזעג עטסעפ ערעיײז טאהעג

 | ,םענייא רַאפ עלַא

 .טאהאפ רַאפ ?דימ א ףיוה ןפיוא טּפשמעג ןבָאה יז יװ ,ןעזעג טָאה רע
 :ילַאב ןליפַא ןרָאפעגפיונוצ סעקוװוסקַאט םימ ריז ןענעז ""חרות:ןיד ,, ןקיזָאד ןפיוא

8 

 .ץַאק .עדליוו .ַא * .
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 ןוא םוה טימ עטַאז ,טליפשעגוצ ײז טָאה קילג סָאה סָאװ ,"ןטירעמע ,, עשקיב

 יה ..םלעג

 ןעמוקעג זיא טאיראסימָאק ןופ זא ,יקס?וטַאמַאש רעד ןופ טדעהעג טָאה רע
 ליפוצ ןיוש טָאה/מ ןרָאװ ,ןב ענ ןצעמע לָאז יז ,רעפמאאב:ײצילַאּפ/ ַא ןפיוק וצ

 ?םיורַא טָאה סָאװ ,רעד .?רוג ןפהָאװעג שלמעד ןעמ טָאה .ײצילַאּפ רעד וצ תונעט
 רע יוזא יו ,ראפימָאק םעד טכר ַאהענסיוא טָאה ,לּפעק ַא ןָא עלעכעווש א ןגיוצעג

 - קיאור זיא ןוא ,רָאי א ףיוא זיולב ןייז לָאז קָאריװ רעד ידכ ,ןּפאכ ןזָאל ךיז ףרַאד
 םיא שש עמ זַא ,טסווועג) טָאה רע ."ט טעברַא רעטַאלב, רעד ףיוא ןעגנַא גע ;קעוװַא

 .ןזָאלראפ טשינ הסיפת ןיא

 וצ ריז טגעלפ) ,עיצידעפסקע רענעטַארעג א ךָאנ ,תושמשה:ןיב זײװנשיײצ |

 ןַא יװ ,שישייל ןצעזקעוַא ךיז ןוא ענענַאטעגרעביא ןַא טכַאמ יד ןענעבנגנײרַא ײז

 .(ןטנַאיצילָאּפ יד פיר ָאד ןעמ טנעלפ ךעלטניה רעהָא י'סעקיצוצ,,) קיצוצ רעתמא

 ,ראסימָאק רעד ןָאט גערפ א .קירעפעלש טנעלפ -- ?טרָאד זיא רעוו --

 | - .טנַאװ רעד וצ םינּפ ןטימ טיירדעגסיוא
 !ףיוא ךיז בייה --- ""רעניקעּפ ,, יד ןעכחוטש םיא ןגעלפ --- ףיוא ךיז בייה ---

 | ...םענייז רָאנ ןעמוקעג ןיא קיצוצ .ַא

 ןוא עקיטָאלב ,נעט עטלַאק רעבירַא ןענעז ?לרעשצנעפ:רעלעק םעד ייברַאפ
 | | | . | .עקיגוז

 רעד ןופ ווירב ןעמוקונַא ןגעלפ ןכָאװ עכעלפע ןופ  ךשמ ןיא לָאמ ןייא

 ךיז שנרעל ,טנידראפ ,טנוזעג ןיא רע זא ,ןרעפסנע טגנעלפ ענסנעשטש ,עילימַאפ

  טָאה רע .ןבילקענ טשינ דיז רע טָאה םייהא טסאג וצ ןרָאפ רעבָא ,ךאפ םעד

 ,"עזַאלולעצ , רעד ןיא ןענעדרָאנײא םיא ליװ עטַאט רעד זא ,ווירב יד | ופ טסווועג

 | .רעטעברַא זַא ןביילב וצ טשינ וליפא ךַאד טכאהט רע ןוא

 רע --- ךוב ןוא טפעה דעכיא בוטש ןיא ,סעיצקעל יד ףיוא טַאטשהאוו ןופ

 עשירעילָאטס יד ןֹופ שינעטכידעג רעד ךרוה ךעפדימרעדמוא טעשזדָארבעג טָאה

 םער,, ןופ ןהֹוּפש יד ךָאנ -- עיפַארנָאטהָא רעה ןוא תונובשח יד ךרוד .,תודוס

 | | יה | | .'יטנעה ןָא ןששנעמ-
 רע עכלעװ טימ ,סערעילָאטס ייווצ יד טָא ,ונ ?גנולײװהַאפ ,טפאשלעזעג

 | .עכָאװ ןוא ריצאפש א ,ָאניק א ,רעזעניכ יד לָאמקײט ,טעדניירפאב ךיז טָאה

 ראפ טשינ זיא יז .סעיזוליא ןייק טאהעט טשינ ןיוש רע טָאה ןעכָאז עגונב

 ...ץראה סָאד רעבָא ,רעּפרעק ןסייה א זיולב טָאה יז -- ריא ראפי רע טשינ ,םיא

 .ןגָארטוצרעביא טשינ ןעוועג ןגעווטסעדנופ טלָאװ ריא ןָא רעבָא

= 
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 ?ראפ טשינ ךיז ,ךיז ןופ טרעשייוורעד רעמ ץלא לָאמאסָאװ ךיז ןכָאה יז

 | .קיצראהנפָא דיז ןשיוװצ ןעוועט טשינ ,ןענַאטש

 .ןרָאװעג קידעכָאװ .טייצ רעסיוועג א ךָאנ זיא ןעכָאז ראפ רעדיוװ ענסנעשטש =
 יז .טעװעקאילבענּפָא טָאה םייקשידקעה עצנַאג ןייז ,םענייז ??ןיקעּפ ,, ָא;םעד ןיא

 ;ענסיוא טָאה יז יװ :ןשינעבעלרעביא עטספימ עריא טכיילנראפ טשינ םיא טָאה

 טבע על יז יװ ,ב בקעוועג סעמַאמ רעד ןויא יירעטמערטרַאפלעטש ךיז .רַאפ טפמעק

 ראפ סָאװ ,ןייטשראפ טשינ .לָאמניק רָאד טעװ רע .?בעמ טימ ?דנאה ןופ טציא

 טקנוּפ זיא סָאד ,אברהא ,ןאקאראט ַא !לדנַאה --- זיא סָאד ליּפש עקיטכעהּפ א

 | | .עקיטאמארג יד ןוא ,םיא ראפ
 ףיוא רעיוט א ןיא ןעמענסיורא יז - טנעלפ ןענסנעש טש ייב טיזיוװ ןדעי רָאנ

 .:רַאפ יד ןצוּפּפָא ,עלעמײבשנַאה ןופ עקטַאמש ַא םימ עלעטשרעב ַא עקסרָאבמַאס

 רעסערג ַא טימ ץלַא רעטייו סָאװ ,לפָאשנַאּפ עטביוטשראפ רערָא עטקיטַאלב

 | | .לקע ןופ ליפענ
 .ןביוטשּפָא יוזא יז ףראד עמ ןכלעוו רָאנ ,קענַאכָאק רעטוג א רימ זואס -- |

 ..ןשטנעמ ןשיװצ טשינ ,ןעמוק וצ לַאקָאק ןייק ןיא טשינ םיא טימ זיא'כ

 עכלעוו ,ןידניירפ רעתמא ןא ןגעו טכאהטעט טפמעד פָאה ענ סנעשטש  ןֹוא

 יקצַאנרעיב סָאװ ,םעד ךָאנ ץלָאטש םעד ןֹוא דיירפ יד םיא טימ ןלייט ןענַאק לָאז

 :טגָאזעג טָאה

 - גָאקש ,ַא ןופ טנעוו פָאסבַא ! זַא ןופ ָאװינ ןפיוא טציא ריא טנעז דעלטנגייא --

 קיטַאמעטַאמ ןופ .קיטַאמעטַאמ ןוא שיליוּפ ןיא טייג םע ביוא *,"ענכעשוװוַאּפ על

 וד טגנַאלַאבנָא סָאוװ .סולּפ יידד ַא -- שיליוּפ ןופו .ףניפ א ןבעגעג דייא דיא שפָאװ

 - ...טקַאדידַאטוא ןַא ייב דעלנייוועג יול , רעגרע ,דעלריפַאנ ,זיא ןדנַאטשננעק ערעדנַא

 ףוועשיבָאד וצ סַאשטשָאנלָאװ ףיוא ןיג ןטָארעג ןגעוופסעדנופ ךייא טלָאװ ךיא

 יא ,טשינ סע טאש לַאפ םעד ןיא רעבָא ,"רעטיור,, ַא זיא רע זַא ,תמאו *.ןיקס
 ןעמעננָא רע טעוװ רשפא .רעטעברא ןַא טנעז ריא זא ,םיא טנַאז .רעסעב וליפַא
 ' : | .עפייסרעוויניאט ;סקקָאפ ןופויוא

 .רעטעברא ןייק טשינ טניײה ךָאד ןיב ךיא ,רעבָא --

 ;טָאה ריא סָאװ ,גנוקיטפעשאכ יד .ןייז סע טנַאק ריא .טשינרָאג זיא סָאד--
 י .ערעכיז ןיק טשינ ןיא

 רעהירב יד ןופ טכַאטשנא םעניא טעכהאעג םייצ רעד וצ טָאה ענסנעשטש

 2נעראפ ןראפ םישרח רַאּפ א ןפרָאװענסיורא םיא טָאה יקציבשזעיוו .יקסוװעיַאמ

 םענעי ראפ ,ןעקמסרַאג ראפ טלעטשעגנייא ךיז טָאה ענסנעשטש לייוו ,רעֿפ יד:ןקיד

 קידנעטשלופ זיא רעכלעוו ןוא ,טעדניירפאב ךיז טָאה רע ןכעװ שימ ,רעילַאמס |
 .ענסנעשטש ןַא ,טסווורעד דיז טָאה יקציבשזעיוו .ןרָאװע טנַאזענּפָא קיטכערעגמוא

 ' | .טנַאזענּפַא טרַא ןפיוא םיא ןוא ,,ןששטנעמ יד !סעולעמנוב

 | ,לוש עקיסַאלסנביז א *
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 ץליהעג ךָאנ ןרָאפ וצ ןעמוק ןטלעז ענסנעשטש טנעלפ סיקסוװעיַאמ יד ֹוצ

 - רע זיא ,טעבהא ןכוזמורא ןתעב ,גָאזּפָא ןכַאנ .רעטסיימ םענָא ןוא רעטסיימ ןטימ

 .םענופ ףליהעג ַא : טעברא ןעמוקאב טָאה ןוא לַאפ  ןדעי ףיוא ןעגנַאנעגניירא ןיהַא
 ,ץלָאה ןבעגעגםיורא ןוא ןטסָאמעג רע טָאה םייצ עטשרע יד .ןטלעטשעגנַא:ןיַאלּפ
 - ,רָאטנאק ןיא עקרויב רעד וצ ,רעכיב יד וצ טזָאלעגוצ םיא ןעמ טָאה י רעשעּפש
 .םעיצאקיפיצעּפס ןבירשעג ןוא טנכערעג ט רע ןוז

 - ףיוא טהיסנאווא ,סעטַאלז 130 ,ןיקציבשזעיװ ייב יװ רע מי טנידהאפ טָאה רע }
 :ענוצ טָאה יקסוװעשיבָאד .טעטיסרעווינוא:סקלָאפ ןגעוו טמיורטעג ,טסילָאהויב ַא

 יי | .ןעמעננָא טסבראה םוא םיא טעװ רע זא ,טגָאז
 םוצ עקטסעיװָאּפ עכעלטמַא ןַא ןסירעגרעביא לָאמַאטימ טָאה ץלַא סָאר =
 | | ויזירּפ

 :רַאַאב ,ןעמערבמפיפ יד רעשניה ןופ ןוא נעה יד ןכָארברַאפ ןיוש טָאה עכַאז

 .ןרערט עצראווש ,עמעפ } רַאּפ א טקירהעגסיורא ,שופ םימ עשעב |

 !נסָאמ רעקיזיר א פימ עלעמובלא ןַא טקגעשעג םיא ןבָאה רע יח =

 רעיולב א ןענופעג ךיז טָאה'ס  ןכלעוו רעטשניה ,גראב ןטיינשראפ א ןופ סנסופוצ

 | הי .לפיש טבלעוועג שילרעטסיוא ,םאזנייא ןַא ןוא םי
 יי :עציײלּפ רעד רעביא טּפַאלקעג םיא טָאה ראסימָאק רעד

 ,ןבײרשנָא ךיא לעװ ,קדימ םעד עגונ סָאװ ןוא .רעקימעדאקא ,ךיז טלאה ---

 יי .ףיֹוא ךיז טריפ יז יװ

 .געוו ןפיוא לע ןוא קאזקוה א ןבעגעג םיא טָאה יקסלוטַאמַאש יד
 טקישעג לָאמנײא םיא טָאה רע .ןערובַאב וצ ןעגנַאגעג זיא ענסנעשטש

 משיג חבושת ןייק רָאנ ,סערדא םענעגייא ןפימ ,גָאטסנעמַָאנ םוצ לטרַאקטסַאּפ ַא

 :ננעלעג רער ייב ריז רע לָאז .ןענעגעזעג ריז טֿפָאװעג רע טָאה רעטציא .ןעמוקַאב

 .סעּפע ןיוש ןָאק רע זא ןוא טעבהאעג טָאה ענסנעשטש רעווש יו ,ןסיווחעד םיי יה

 :רעטכעוװ םעד ןיא יורפ עדמערפ א טרעדנוװרַאפ דיז טָאה --- ?עהובַאכ ---

 | !ןברָאטשעג גנַאלנופ ןיוש רָאד זיא רע -- .?זייה
 טנאה ןיא ?טיה ןטימ .קעזנָאװָאּפ ףזוא טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה ענסנעשטש

 ךיז טָאה ,סערוכַאב עלַא ןנעלעג ןענעװס וװ .,,םירכק יד ןשיװצ ןעגנַאגעג רע זיא
 טצעזעג ךיז טָאה .ןבילבעג זיא יײז ךָאנ- סָאװ ,טבעֿפעג ןבָאה יז יו ,שנַאמהעד

 ערעטיול א טרעה רע וא ,טכאדעגסיוא םיא ךיז טָאה'ּפ .לקנעב םעהובאב הוא
 י :עמיטש עשינקז

 ..שטנעמ ַא יװ ןבעֿפוצכ- וח ריז -- טכייל טשינ ללכ זיא סָאד --



 -םענופ ךילג טָאה ןוא טכַאניב ןעמיקעגנַא ענסנעשטש ןיא ; קלַאװוס -ןייק |

 ,טָאטש רעד רעטניה טרינַאיצַאטפ טָאה רעכלעוו ,קלָאּפ םוצ טזָאֿפעג י ךיז .לאזסַאװ

 עממיוצעגמורא ,םעמראזאק עשיסוד עקילָאמַא יד ןיא ,וווטס וגיוא ןייק ײסָאש םייב

 עכלעוו רַאפ ,ןעיירשעגמיוא ענעי טרעהעג וליפַא טָאה רע .טָארד ןקידעכעפש םימ

 ןעגנאגעג רעטײװ ריז ןגעוושסעדנופ זיא ,ןטילעגנָא ךיז ?יפיווא רעמעּפש טָאה רע

 טלָאװעג טָאה רע ?ײװ ,ארומ ןָא ןטָארהטענרעבירא ןטָארד יד טָאה .,,געוװ ןייז

 דעלקערש ןל ַאפענסיוא םיא זיא יז שטָאכ ,ןייז וצ רעק'ס יװ טכגיד ןײז ןליפהעד
 | - םנַאװַא א ָאד ,ןופייקפ עלנעמ ענייפ ןע זעגרַאפ דַאד ךי ןבַאה'ס .םייצ רעד וצ טשינ

 רער ײב טעשיסרעוװינוא רעה טרַאד ,רעפקעטששעגנַאק .ץַאלּפ ם לא םיקסוועיַאמ יד ייב

 ןוא לסקא ןפיוא רעװעג ,רָאג רידגומ ַא --- ןענירהנמימנ יא ןוא ,סאנ:שטשָאנ לָאװ
 | | .םיׂשרח עטרטשעגנ קי צי גָאװ וצ

  רעקסר'במיס יד ּפָאק ;ופ טפמעדענסיוא גנַאלגופ ןיוש םיא ךיז ןכָאה'ס

 ןיא ;?הביתא רעד ןיא טמולחענ סָאה רע יװ -- רעדָא ןענַאינעל ןגעוו ןעמיורצ |

 + ?םבאלש א ךָאנ קעלאשראמ םוצ ,ענרָאמהאמ ,ןגיטש עסייוװ ןגעוו --- עװַאפזָאק

 .ןפווא רעטכינ טקוקעג טָאה רע .ןצכעלאטנעמיטנעס  עכלעזא עכעקנע ןוא ץיירק
 יר שימ רעכיא סע ןטענרהַא ײז סָאװ -- ןלַארּפַאק יד ףיו אל: 2לעּפַא = |

 .ןיא ;גנופושסיוא ןא ןבעג ןוומ יז ,ןלאפרַאפ --- :טנָאזעג ריז ןוא --- !ןששנעמ
 ?ײגנָא ןעמ  טעװ רעטעּפש ,חקחתה יד ןשסנרע םוצ ,םוטעמוא יװ ,זיא רעטילימ

 | - .ןביירט ערערג נא טעוװ עמ ןוא ךעלדנעב עשילַארּפַא ַאק ןע

 ,רעשי ילימ ןיא ןעמוקעג ןיא ענסנעשטש יװ ,ןכלעזַא ןופ ,טרָאװ ןייא| מ"מ

 .םיא ןופ ןעמ טָאה פו כַאמעג ןוא .יקַאּפװ ַא ַא ןפעברַאסיוא טנַא ָאקעג ד נג ןעמ טַאה

 . עטסניימעג יד ,גנורידנומ עטסנרע יד .אנוש ןכעלרעניא ןוא טָאידוא זא , זיומילש ַא
 ךָא ןטסטפָאמוצ ,עראק א רָאג ערַאק .ַא םייקיניילק עדאיפ א ראפ ןוא  ןטעמרַא

 -רַאפ םעדו ןקידנערַאּפ ןכָאנ ןענעז סָאװ ,רעגלעז וד רַאּפ ןעמָאנ רעקידנטכַארַאּפ *
 -|ז -- קַאּפוו ;קיליוװ ירּפ טסנ ּוד ףיוא זבילברַאפ רעמייוו ,ןומרעט-טסנוד ןמ לו דנומכ ולפ

 ' 7 ..דישעצ ךיו לסעק ןטומ רעװש זיא'ס :רעסערפנפ |
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 .ןלָא צג

 ,?געמאזוצ דיז ןבָאה יז -- טכארטענ ענסנעשטש .טָאה -- ןײג,, :דנורג םוש ןייק
 ."?ןקירדרעד דימ דָארג ײז ןליװ סָאװראפ רעכָא .טדערעג

 ,שיטניה טבעלעג עלַא ץעינַארדעג טנַאנעטײל םייב ןבָאה ,דערעג דעלרע
 .תונמחר ןָא טריטשומ טָאה ,ץָאלּפעצָאה ןופ ןָאעלָאּפַאנ ַא ןעוועג זיא ,קָאד ?יײװ |

 טיײנענוצ ןצעמע יב זיא סָאװ ,לפענק א טימ קיטש עשלא יד טעװארּפעג ןוא
 סנצעמע ןופ עװַאקדָאּפ רענעסירעגּפָא ןַא טימ רערָא ,ּפָארַא לרעלדָא ןסימ

 - רע יװ ,גיֹוא ןטימו ףרָאװ ַא טֹוש רע רָאנ יװ ,ףכית טקרעמַאכ רע םָאװ ,סַאצּפָא

  צַאּפמָאק רעפ לעביז רעד ןופ טָאג .רַאה רעד --- טסווװעג גנידצלַא ,ןעועג ץלַא טלָאװ

 ?רעס רעד טשינ ןעװ ,טנַאװ ַא טּפַאפעג רע טלָאװ ןתמארעד ןיא ןוא -- עינ

 רענעי .טיירגעגוצ רעלצינשּפָא יד םיא טָאה רעכלעוו ,עליװַאטַאמ ףעשײטנַאשז

 ןָא ןוא ןעוועג יז זיא עטיירב אזא ,ןטניה רעשידרעפ א יוװ עדרָאמ א טימ ,רעדיװ
 / +יפעג טָאה רע עכלעוו ,םיריזח יד ראפ רָאנ ץרַאה טַאהעג טָאה ,קורחסיוא םוש

 גנוטכאהאפ זיולב ןזיועגסיורא רע טָאה ןששנעמ' -- ךיק רעה יב ךיז ראפ טרעט
 .ןרַאפ עגרעטנוא טוג ןצעמע זיא א רע ןעװ ,גונעת ןופ םעשיזריהעג ןֹוא

 ?נוא:סגנורידנומ רעד ,עליװָאטַאמ ,ןיעינָארד ועג .ןעװ וא ,ךיז טייטשהאפ'כ
 ,טרָאװ ןייא טימו ,רעריפשענישזורד רעה ,ריציפַארעטנוא:ןפַאװ רעד ,ריציפָארעט
 טָאה ,ןטָאהב ןוא ןענערכ ןענכנעשטש ןעמונעג טָאה עדנַאמָאק עצנַאג יד ןעוו
 ?נעיװשָא ןַא ,םונהיג ןימ א סעּפע רָאנ ,טסניד:רעטילימ ןייק טשינ טַאהעג ןיוש רע

 - | | ...רעקינײװרעמ םישפ

 .םָאװ -- ּפָאק םעד ןכָארבעג ךיִז רע םָא ָאה -- לויט א ראפ סע זיא סָאװ, =
 . "!הביס ַא ַא םעפע ןיז זומ עס ?טצעזעגנָא רימ  ףיוא ךיז יז ןבָאה

 | ,רעקװַאלצָאלװ א רענייא ,דָאנ ןעמוקעגנָא זיא טלמעה זא ,ןגָאז ףראד עמ ןוא

 לעפא רעד ףיוא גָאט ןטשרע םעה טנַאקרעה ריז ןבָאה יז .שטיוועשולק ןָאעל

 2ענוצ רעהנאנייאוצ ןענעז ןֹוא ןטורקער יד ןופ זיוה:םענפיוא ןראפ גנולמאזראפ

 יב טעבראעג טלמעד טָאה ןָאעל לײװ ,ךָאד רעקווַאלצַאלװ עדייב ?ײװ ,ןלַאפ

 | .סעניל ענעֿפָאטש ןוא טָארד ןופ קירבאפ א ,ןדנאפדנורג
 :מורא ןוא .ץעינָארדעג ןעמוקענ זיא גניפמאוראפפלעּפא רעקיזָא- רעד ףיוא

 ןלעװ טלָאװ דע יו ,סיפ יד טימ ךיז ראפ קידנפהאוו ,טנַארפ ןראפ טריצאּפשעג

 םיא יװ ,ןענסנעשטש וצ טקוקעגוצ יוזא ריז טָאה ןוא ,?וויפש יד ןרעדײלשּפָארא
 ,קילב ןטסיירר ַא טימ .טהעפמונעעג םיא טָאה ענסנעשטש .ןכווז רע טֿפָאװ ךעלמענ

 ןלָארדעגנָא ןַא טימ קינשמורַאּפ ַא סעפע ןײגנָא טנַאקעג םיא טַאה סָאװ ןרָאװ

 :ןָאמענ נערפ  ַא ןוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רענעי רעבָא ?גיוא =
 ?ןדלַאה ןפיוא םַארש םעד טָא ריא טָאה סָאװ ןופ ---

 םייב שינעלײא ןיא טצַארקעצ ךיז בָאה'כ ,קינשמורָאּפ עינַאּפ ,ןלָאג םענופ| ==
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 עמ -- .קיסייב טרזחעגרעביא קינשטורָאּפ רעד טָאה --- טצא ארי דא = = )

 | .ןלָאצַאב ןבעל ןטימ םעה ראפ ?ָאמא ןָאק

 +אלעצנַאקײקלָאּפ רעד ןופ ףעש ןטימ טעקשושעטרעביא ךיז רע טָאה ךָאנ רעד

 - ןופהעח זא ,ןָאטעג עשטרוב ַא טָאה ןָאעל ןוא ,ןענסנעשטש הףיוא קידנזײװנָא ,עיר

 -ץעינָאר דעג זיא סָאד ?ײװ .וטָוה ךיז לָאז רע ,יעיגָאקירש א ןעמוקסיורַא ןָאק |

 ..ןעמענ המקנ טעוו רע ןוא

 המקנ רע ןָאק -- ןָאטעג גערפ א ענסנעשטש טָאה -- סָאװלַאּפ --

 -ךביוהעגנָאו ריז ןוא קענש ַא יוװ ןּפמורשעגניא ךיז טָאה }אל רעבָא 7 מעג

 טיששנרעי אנופ  טשינ יז טָאה עמ זיב ,ןעמַאזװצ טלַאהעג ךיז ןבָאה ײז

 ןָאעל ןוא ,ןצעי גָאר דעג וצ עמָאֿלב א ןיא יװ ןלאפעגגיירא זיא ו עצכנעשמש קייוװ

 ָאטולפש ;םגנודניבראפ םוצ -- ןפָארטעג שוג .ֿפָאה

 זיא ,רעשטרע יו סנָאעל םורַא םייצ רעסיוועג א ןיא ךיז קידנענַאמרעד טָא זיא

 | .רעטשרע רעד ףיוא ןיוש -- טכארטעג רע טָאה --- ביוא;, .ןעגנאנעגוצ םיא וצ' רע

 . ווא ,ןצעינָארדעג דצמ המקנ א םעּפע ןגעװ טדערעג רע טָאה גנולמאזראפקלעּפַא
 - טשינ טשינרָאג ,טסווועג טשינ טשינרָאג טָאה ןָאעֿפ רעבָא .ייןסיוװ סעּפע רע זומ

 רע טָאה ףוס? ןוא .ןרעוװ רוטַּפ םיא ןופ ;ןֿלעװ ללבב טלָאװ רע יװ ןוא טקנעהעג

 | | יי - :ןָאטעג גערפ .א

 ?ןקילכיר קעשַאמס טסנָאק ---
 | ?ןעד ןיא סָאוװ ,ןָאק'כ - ==

 רע ,ענעלָאק א ר רעניימ ו א סָאד -- טכא םעג וקעווא רע טָאה --- טשינהַאג ---

 יה | .ריד ןגעוו ןבירשעג טָא

 :עשולק דיֹוא רעק ,"רעמיור , א זיא קילכיר :ןענַאטשראֿפ טָאה ענכנעשטש

 . טצוא רע יא ראפהעד ,ענוושּפ םיא טנרָאװ רענעי .רעכלעזא טקונוּפ ןייז ששיוו

 +עגנָא רע טָאה ןקילכיר !ײקָאֿפ ַא ?שױשדנַא יו ןרָאװ ,רעהַא ךיז שקור ,הזנור יא

 | ןפיוא ןָאפעג עּפָאק ַא םיא ײז ןבָאה רעטעּפש ,ענאילשאמ ףיוא רענייב יד ןכַארב

 + י'ראפ רָאנ ,סָאװ .,טסיײוװ | רעוו .--- ןרעהרעפנ א ראפ טשרעּפמַאלקי ,ץַאלּפײץליהעג

 י יי יי ?ןייז ןענַאק'ס םידשח ַא

 | ןענָאעל ןופ- ןעג גנא גענקעיווא רע זיא ,ןדעה וצ סָאוװ ןגעוו ןעוועג טשינ זיא'ס

 | | .טנוזעגײז א ןָא

 ,םעומש:סנגורעלקפיוא ןא תעב ,ןלעינָאררעג טָאה -םורא געט רָאּפ א ןיא =

 - "םעה ןגעװ טרערעג טָאה .אנוש ןטסקינייװעגיא םע ד עינַאּפמָאק רעד ןב יגענכיוא

 ,םוטעמוא ןַארַאפ זיא רעכלעוו ,ןפמעק ףרַאה עמ מ ןכעװ טימ ,אטוש ןמסקינײװעגיא

 ףיוא ,ליּפשיב א יװ ןזיוזעגנָא ןוא -- יז ןשיװצ וליפא ,רעטילימ םעניא וליפַא

 .ןענסנעשטש
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 .רָאד רע טָאה ףוסנלכ:ףוס !אקימ ,ונ ,רעזעניכ ןפורעגנָא םיא טלָאװ רע ןעוו

 .ראפ סָאװ טימ ?דנאלרעטָאפ םענופ אנוש א -- רעבָא ."ןיקעּפ , ןיא .שניווועג |
 יי !?טכער ַא

 :עג ַא טָאה קינשמורַאפ רעד רעבָא ,טסעטָארּפ ַא ןגײלַאב טלַאװעג טָאה רע

 - רָאפעגפיֹורַא זיא ןוא גנימימ ןיק טשינ זיא ָאד זַא ."!םוא רעק, זָאפעג .יירש
 טָאג -- ןעיירעטסילפ , ןייק וצ ןרעהוצ טשינ ךיז :געוװ םענעטַארטענסױא 'ןפיוא
 רעד ןוא ןצענערג יד ןופ דאו רעד .ףיוא ןעיטש רימ --- דנאלרעטַאפ סָאד ןוא
 | | - .גנונעדרָא

 קידנריטולאכ ןֹוא ןראשָאק יד ראפ  םיא היוא טהאווענוצ מָאה עג ;סנ עמ
 ,טשינ טעװ רענייק יצ ,ךיִז קידנקוקמיורַא ,ץעינָארדעג ןוא .ננורעלקרעה ַא ןטעכעג

 .עשיטסיװעשלַאב ַא ןוא רע זַא ,ןעלדיז ֹוצ ןָא טשינ םיא םש טבייה רע יו
 ןַא ןגָאלש טפָארטשאממוא ןָאק רע זַא ,סָאד ךיז רע טכַארט סָאװ ןוא --- עקלינג
 ןעמ טעװ שזאשנעמצ ןפיוַא .עי גַאּפמָאק ןיוז ןופ םיורא טשינ טעוװ רע !רי יָא
 - | .ןגָארטסיױרא םיא

 רע יװ ,רַאנ א ןביפבעג | ןיימש זוא ענסנעששש ,ןֹוא ,םייר רענסיוא ךיז טָאה רע
 | י | .קעשַאד םייב טנאה רעה םימ ,ןענַאטשעג) זיא

 ,עמטַאק ערענָאיצולָא ָאווער א טעיליּפשעגוצ ןיוש םיא טָאה רזי דנאמַאק רעד זַא

 ןוא .ןעּפעשטראפ ןענסנעשטש טנַאקעג טָאה -- טלָאװעג רָאנ טָאה'ס רעװ זיא

 םָאטשנָא ליײוװ ןוא ,ןגײװשרַאפ סָאװ ,עגעי ןופ ןעוועג טשינ זיא רעדיוװ רע ?ײװ
 סָאד זיא ,עלא ןקידקושאב טימ עדווירק ןייז ןליטש טכוזעג רע טָאה עטעדניבראפ

 לײט .ךאז ענעמונעגנָא ןיימעגקא ןא עינַאּפמָאק רעד ןיא ןרָאװעג םיא ןגעק ןצעה
 --- תערעדנַא- .עטסטלע יד וצ ןענעפנחוצוצ ךיז ידכ ,טעשטוקרעד םיא ןכָאה
 טושּפ ךיז ידכ ,לייווגנאל ב ילוצ .רעדיוו ערעד נאו ,ןרָאפענּפָא זייב ַײז טָאה רע ליײוװ

 |  / .ןלייווהאפ וִצ ?סיבַא)
 .ןשיוצ .טקיסעלכאנראפ שי לאקָאמ ןוא שזָאלרָאװראפ ןעוועג זיא קלָאּפ רעד

 .,יימהא יירד עלא זופ רעשכנעּפשעג יד טכיילשעגמורא רָאנ ןבָאה סעינַאּפמַאק יד
 ענסנעשטש .רעכעלגינעק:ךעלרעסייק רעד ןוא רעשיסיירּפ רעד ,רעשיראצ רעה :ןע

 ןיא ?גיצ ריפ טימ גנוטכא ףיוא גנוטַאטשסיוא רעצנאג רעד ןיא ןייטש טנעלפ- -
 ליוװ עמכער יד ,סופ ןייא ףיוא טנַאוװ ַא ןבעֿפ ייס ,קיּפולס א ןבעל ייס ,קאזקור

 ;נֹואי:קּפָארַא ןכַאמ טנעלפ  .טייק רענעריּפַאּפ ַא םימ/ ןדנוברַאפ טנַאה עקניפ יד ןוא
 .ךיז ראפ ןיבאראק ןמימ רעמיצפָאלש םורַא עקבַאשז א יװ ןעגנירפש ןוא ןעג

 :עגנָא טָאה ץעינַארדעג .סעוואכאז עײנ ץלא לָאמעלַא ס כאהטעגסיוא טָאה'מ
 ףיו א רעדָא -- דעלױשנָא ,עינ :ַאּפמַאק רעצנַאג רעד ראפ .םעיצקעל:קקַאב ןביוה
 ריז טָאה דע רעכָא ,עיצרַאּפ ַא טּפַאכעגנירַא רע טָאה לאמ  עכעלטע .ןענכנעשטש
 רעכלעװַא ףיוא לָאמנייא ר רע טָאה ,ןָא דעלעקיװ יד ןופ ןגָאז ןעמ ןָאק ןגָאלשעג דָאד
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 -  ענָאלרָאּפ רעה ףיוא קינששורַאּפ םעד ןגיוצעגכיוא ןוא זָאלעצ ַא ןַאטעג דיז עיצקעֿפ
 - היה .ןעמוקעג ךיז וצ םיוק זיא רענעי זא ,פוַאקָאנ ַאוַא ימי

 ,קלָאּפ ןיא ןטעננאב ףיוא רעטכעפ רעטסעב רעד ,עליוװָאטַאמ טָאה .טֿפמעד ה

 טימ רעמעמ ייוװצ טַאהעג טָאה רע ?ײװ ,קלָאּפ ןצנַאג םענופ רעכעה ּפָאק ַא םימי

 . ןענסנעשטש ןכעטש ןביוהעגנָא טָאה עקַאט ע?דיװַאטַאמ רעד טָא --- דייה יד סעּפע

 / ןיא טפמעקעג ןכָאה יז םנה .ןליצ עכעלױשנָא בילוצ ךיוא םינּפַא טָא עַל |

 ;1ורירטסנַאמעד עקיזָאד יד ןופ סױרַא ענסנעשטשי טנעלפ ,גנונעדהַא רעשירעטכעפ

 .ןעמענ וצ המקנ הוואת רעקידנקירד א טימ ךעטקירעדינרעד א ,רעטסרו דעצ א ןעג

 - סָאה זַא ,טּפַאכענ טשינ ריז טָאה'מ זיב ,טליײוװעג ןעמעלַא סע טָאה הליחתכל = |
 .ײװצ ןשיװצ ?עוד רעתמא ןא רָאנ ,קריצ ןייק טשינ ,יירעסעדנוק ןייק טשינ זיא

 2 יי י - .םיאנוש עתמא
 עני םָאה ,ןפ םורעגסיורא םיא טָאה עליװָאטָאמ זעווו ,לַאמו סכעלטיא

 ינֹּפ ךיילב ַא טימ סיורָאפ יז קידגקוה ,קידנגול ןוא ןיבַאהַאק םעד ןָאמעג ּפאכ

 | : .טענגַאב םענופ .ץיּפש םעד טנַאשזרעס ןגעק טפעטשעגכיוה

 ךידטסנָאמעד:טכעפעג יד ףיוא ןעמיקעגפיונוצ ךיז ןענעז רעקוקוצ עמ ץלא

 זיא סָאד .רע עדליּפעג רעשיטַאּפש רעד טסקעטששגנייא ריז טָאה עילָאװַאּפ ןוא ,ןעגנור |

 יב .רעקרעכעק ןעוועג טשינ ןיוש

 יטפ א יו ןעג גנורּפשעג זיא רענ לעז רעטקינײּפעגסױא ,רעמיצעהראפ רעד

 =םיוא דיז טָאה ,רעפמעפ ןפינעג םענופ פעלק יד רעטנוא ןלאפעג ,רושמש א ןנעק

 .ןדלאח ןיײז םורא טפו? יד קידנקיּפ ,קי-המקנ ןפירגעגנָא רעדיוז ןוא ןביוהעג

 .ןטּפַאהלקע ןטימ תוחוכ עטצע? יד יב טפמעקעג טָאה רעכסעוו ,רענקעװ רעד = = |

 - עצנַאג יד ןעװעג| רעמציא א רערעמ  ,יײז ןיפ רענייא ןעוועג זיא ,קאפוז
 | יי - ָצ | .עינַאּפמַאק

 מימ ןפרָא ָאוועגמודוא ריז קירוצ גנאל טשינ ןבָאהי עכֿפעוװ .,ןשטנעמ עבלעז יד

 םימ רעדָא סָאריּפַאּפ ַא טימ ןייז דבכמ םיא ,םיא וצ ןעמוקעג ןענעז ןענכנעשטש

 ןייק טשינ ןוא ז'ומילש ןייק טשינ רָאד זיא רע -- .סאבלָאק ןשימייה לקיטש א

 עליװָאטָאמ טושפ --- םיא ןנעװ טסעומשעג ןעמ טָאה --- אנוש רעטסקיגייװעגיא
 ..ןבאמ קע ןא ןשטנעמ ַא ןופ ןליװ ןצעינָאררעג טי
 | רע זַא ,טריּפשעג ,פיפעגמימ ןוא טייקיצנינ ןברַאװרעד/ ךיז טָאה ענסנעשטש |

 געי נַאּפמָאק רעמעביז רעד ןופו טעלטַא רעד זיא =

 טָאה עגסנעשש ,רע זא ,טסוװעג ,רעננעק םעד שנרעֿפרעד ןיוש טָאה רע =
  ףעבירעד םיא ףרא ד עמ ,יראה ןיא ןוא סיפ יד ןיא גָאװהעביא ןַא םיא רעביא |

 .ןסיגרַאפ ןגיוא יד עכוי עפיירש יד םיא .טעוװ מלומע ד .,ןציירעצ ןווא ןרעטַאמסיוא

 ?ליוועצ א נַאל ױזַא ןוא סייז א ןיא ןַאטעג עּפארד א םיא רע טָאה ךעֿפדנע

 רעטכעלעג } ןיימעגלא ןַא ייב טָאה רעגעי שזא ,ריז רָאנ ןגָאיכַאנ םוָאלעג ןטעוועד

 / .ןריולראפ םעֿטָא םעד קידנעטשפופה

 א

 א
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 ןעמונעג  המקנ טכַאג עבלעז יד  עיװָאמַאמ טָאה רעטכעלעג ןקיזָאד ןראפ
 | : - עינַאּפמַאק רעצנאג רעד ןופ

 רע .טכיֿפ א טימ ןעמוקעג רע זיא לעפאטנװָא ןכָאנ םורא העש א ןיא ךרעב
 - .םיפ יד ןגעװ טלדנאהעג ךיז טָאהס ןעוו ,קוטביל ןבאמ טשינ לָאמניק .טנעֿפפ
 רעטציא ךיוא רע ןיא יוזא .טכיל א טימ טכוזעג דימת רע טָאה םיפ עקידורב
 םעד ןמָאש ןייז טימ ןוא ךיז שימ לופו קידנכַאמ  ,קטעבו וצ לטעב ןופ ןעננַאגעג
 יד טכארטאב למעלמ ןקירעטיצ ןגעק ןוא צָאק יד וד ןביוהעגפיוא .טָאה ,לאזפָאלש
 | | .ןֿפיוז

 ' .ַאפמָאק וד טנָאי עגסױרַא ןוא ןצעמע יב ץומש ןענופעג דעֿפריטַאנ טָאה רע י
 י .שעוו ןזיופכ םעניא ,טײההעסעװהָאב עּפמָאּפ רעד וצ ; עינ |

 : טשינ רע טָאה ?ווימש יד .רעמעמַאליק רעבלאה א ןעוועג זיא עּפמַאּפ רעהי
 ןעזעג טָאה רע רעכָא .עטקיטַאלבראפ טרעקעגמוא עלא ריז ןכָאה !ןבענעגפימ
 | :טעשארטסעג ןוא ןגירשעג םיא ףיוא ,ןענסנעשטשי יב זיולב עטָאלב יד

 ! ןצנַאטּפָא םעד רַאפ ןגרָאמו רימו ייב טפעוו וד =-

 - וצ טשינ זדוכ ,ענָאפ רָאּפ רעד ףיוא טניילעג לייט דוז ןבָאה ןײגקעוװא ןייז דָאנ
 - יד ןעגנעהּפָארא קיד גזָאל -- ךעלפעב יד ןיא ערעדנא ,ךעלטעכ יד ןקידורבדאפ
 : .ראמשָאק ַא יו רעבירא זיא םכַאנ יד ןוא ,סיפ

 רעד ,ןָאעל ןעמוקענוצ .ןענסנעשטש וצ זיא ןעגנוביא יד דָאנ ןגרָאמ/ ףיוא |
 ענסנעשטש .סעניק:לָאטש | וא טָארד ןופ קירבאפ רעד ןופ ,ןדנא דנורג ןופ רעמעגייא

 - ןיא רענעי ןוא ,קָאטש ןטייװצ ןפיוא עינַאּפמָאק רעטעביז רעה ןיא ןעוועג ז
 י ' | .יבעג םענעגייא םעניא ,רעטראּפ ןפיוא ןָאטולפ; םננונוגיאפ

 רע לײװ ,רעביא טבעל עגעלָאק רעה סָאװ ,ןרעה טהעקעג םינפא טָאה רע .
 | | י | :ןָאפעג גָאז א .טָאה 0

 ..ןָאפ סעומש א ריד טימ ליוװ ךיא -- 

 | | .ןסעומש וצ סָאװ ןגעװ טשינ ןכָאה רימ =
 /טימ טאהעג ןבָאה רימ סָאװ ןגָאז ריד זומ' ךיא -- ײטשר ואפ רעבָא --

 : | .ןצעי גָאר עג
 | .טנוילעגרעביא ךיז וטסָאה גנאג ֹוצ ,קנאה א ?וטסוװמ רעטיציא ---
 ?ךימ ומסטלאה ןעמעוו ראפי ?ץלא סָאד ןקוקוצ רעטייוו ךיא ףראד ד.זיא ---

 - ןלעפעג רימ -- ןטינשעטּפָא 'ענסנעשטש םיא טָאה -- *םילאג או ראפ --- 
 | | - - .ןעמילַאנ ןייק טשינ

 ןיא ןעוועג ?חומ טשינ םיא םָאה ,ןרָאװעג םולש טשינ ןענַאעל טימ זיא רע
 דנביילג ,ןזָאלראפ םיא טָאה רע סָאוװ ,סור דראפ םענערָאװעגטפיטשראפ ןייז

 ...ןקֹוקוצ רעייוו רע .ָאז , דצה:ןמ ןייטש ריז רע לָאז . ןקעשאטס |

 .שופ רעקיבײלכײװ .ַאזַא *
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 יד טגיילאב טָאה ה רעכלעוו ,םּוע ןשיווצ ןענַאטשעג טכַאנהאפ זיא ןָאעֿפ ןוא
 וכאפ א טימ עקבַאשז א .יװ ןעגנירּפשי םעװ ענסנעשטש יו .,ןעע יז וצ ירכ ,ןגיטש

 | | יו | .ּפָאק ןרעביא טעד
 | ;גייא רע טָאה ;טָאהפ רָאנ טָארט ,קָאטש ןטײװצ םוצ ףױרַא רעטראּפ םענופ

 וו ןוא -- עקיששילג יד ,ןגיטש עקיצומש יד ןעגנורּפש ענעכַאשז טימ .ןעמו נעג =

 ןוא = !לע :ערָאמראמ עסיײװ יד ,קעלאשראמ םעד ןגעוװ םוקחי ןופ ענעי ןענעז
 .רעקיזיר רעד סעקַאב יד .שרַאפשעגהעשניא .טנעה ידו טימ ןענַאטשעג ןיא ןביוא ןופי

 ר ;עליװָאטַאמ רעקירגעש היה ןוא
 !רעכעה ,החרסעג ,רעכעה --

 ,טעהוכַאט ! ןטימ 3 ּפָאק םעד טעּפעג ,תענושמ וצ טנעָאנ ,טפמעד םיא טלָאװ רע |
 -יקסוָאלװאפ ישונַארָאכ רעד ןשימניירא ,ןעוועג טשינ ךיז טלָאװס ןעוו |

 ..רעגלעז א ךַאה זיא'ס ?השיוב ןיײק טשיג ריד זוִא -- ===
 יי | = ...םיא לע ךיא !רענלעז ןייק טשונ ,עוורעמס אי
 .גָאטַאמ קידנעמעג ,ןסירעגרעביא ישזנַארַאכ רעד טָאה -- .רָאנ טרַאוװ ---

 - ...עװָאנָאינעֿפ ןיא טאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,טסקנעדעג --- .םערָא ןרעמנוא ןעליוו
 - םיֹוק ,ןיא ענסנעשטש ןוא ,טייז או ףיוא ןעליװַאטַאמ טריפעגּפָא .טָאה רע |

 ,עינַאּפמָאק רעקירגגיײװש רעד ןופ רעילַאּפש ןכרוד ה ןעגָאגעגיברָאפ ,קידמעטַא =
 | .םרָא ןפיוא טערו ןֿפעטשו צקעווא ידי

 - טכעפעג ןייק / זיא'ס .ןעמוקעגרָאפ משינ זיא'סי .ףמַאק םיוא .טדאוועג טָאה רע

 יד ןכעגעטפיוא טָאה'מ .רעמעּפש טשינ דיוא ןוא גָאט םענעי ןעמוקענרָאֿפ טשינ

 | לָאו עליװָאטַאמ ?ייוו ,ראפרעד .טשינ .ןטעננאב) ףיֹוא ןפמַאקרירטסנַא מעד

  ראפ ןטלָאהעכ ץלא רָאנ םיא טָאה רע ,ןיינ -- רענגעקי ןראפ ןקָארשרעה ןבָאה |

 - םענסנעשטש הףיֹוא רעכירא זיא עינַאּפמַאק יד סָאװ ,ראפהעד רַאנ יז עקארקַאּפ ַא !

 -ןגעק ןצעה :ןוא ןרידָאלּפא וצ םיא ןעוועג טיירג יִז זיא ,ןפיימ וצ טָאטשנָא .םייז

 .טלמעד טפָאװ לָאדנַאקס א דאפ סָאװ -- !קאּפוװ םעד = יא ביג -- :טנאשורעס
 | -  .ןריקיזיר וצ טשינ רעסעב -- הּפרח א ראפ| ָאװ ,םױרַא |

 ,הקספה עקיֿפייוװמ ויצ א ןעמוקעג ןיא סעיצארעּפָא עשירעפ ופימ/ יד ןיא = -
 .עיינ טעבהאשגסיוא ןבָאה םיי רחצ) ערייב .עוויסנעּפָא רעסיורג א ראפ םיקל טש ַא

 .ענסנעשטש ןוא ,עיראלעצנַאק 'רעה ןיא ןצעינָארדעג םימ עליװַאטַאמ :רענעלּפ |
 | יב | - .עשטעיורטראפ ןשיװצ עיינ ַאּפמָא ָאק רעד ןיא

 .ןופ ףעש רעד ןפאפעגפָאר זא קְלָאּפ ןקידהולש ןוא .ןקיאור ןפיוא ןיא ןשיווצ

 .יקצאבראב| לאתענעג , יָאר
 ןראׂשָאק יד .רענ "ה סעקינטעמס יד ןטישראפ וצ ןזיװַאב טשינ טָאה'מ |

 טָאה'מ סָאװ ,םיריזח| .עשיריציפָארעטנוא ד ןריפוצקעוַא טשינ ןוא דמאז רע לעג

 .טנגעג?סוּפרָאק רעד ןופ טּפַאשדנַאמָאק וד *
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 - עוצקעּפסנויא יד ןב יױהעגנָא טָאה רע יו ,ךיק רעשירעגלעז רעכעלטיא ייב טרעשיפעג

 | -י | .ןַאילַאמַאב ןטירד םענופ אקווה סָאה א

 :עג םאוקרעמפיוא רע זיא עינַאּפמַָאק רעטעביז רעד ןופ ערטַאמס דעד יב

 ַא ףיוא עטַאל א טימ ,סָאמ רעד וצ טשינ רידנומ א ןיא רענפעז | 8 ףיוא ןרָאװ

 - | | .עמַאל
 ןַא לאהענעג רעד טָאה --- ?עיצַאטימָארּפמָאק עקיזָאד יד ָאד טוט סָאװ --

 - ?מָאק א רָאנ ,רענלעז ןייק טשינ רָאד זיא סָאד -- .ןָאטעג גערפ א רעשזיורבעגפיוא
 | | י יי !עיצַאפימַָארּפ

 - זיא'ס .רעמלקיווטקאמוא קוטסייג א .לאהעגעג עינַאּפ ,זיומילש א זיא סַאד --
 | ..לת ַא ץְלַא ןופ טכַאמ .רע ,ןכַאז יד דַאש ַא

 ,קלָאּפ םער ןעלסיירטוצכרוד ידכ ,עקּפ עשטאז ז א קידנכוז ,,קאהענעט רעד רעכָא

 | . : | .ןענכנעשטש ןפוהוצ ןליופאב  טָאה
 זיא עכלעװ ?טאהעג ןשכענ דיא טָאה ןעננוקיטפעשאב ַא ראפ סָאװ --|

 | | | ?ןעמוקעגנָא ןפסרעווש םוצ ךייא

 .עיצאזילַאנניס עשישּפָא ,לארענעג עינַאּפ ,םאזכרָאהעג עדקעמ יא --

 ל?ייא,, עהעטיל יד סיוא טעז יװ ,רימ עשזשפזייוו זיא .טוג ---

 , | .לאהענעג עינַאּפ ,ןַאהַאפ ---

 .,טנעה יד טימ ןויוועג ענכנעשטש טָאה ,ןקכיר ןייק קידנכַאה טשינ-

 טקנעעג רע ערעטיפ א ראפ דָאנ סָאװ ,ןָאטעג גערפ א טָאה לארענעג רעד
 | - ,טעכאפלא ןצנַאג סרַאמ קנעדעג'כ ---

 ."עיצינומַא ןקישרעטנוא,, :ןָא יג ...ןצנַאג םעד ,טע --
 יי | .טכאמענסיוא סָאד דימו:ףכית טָאה ענסנעשטש

 .ןצעי נָארדעג ףיוא ןָאטעג קוק א גנורעדנוווחאפ שימ טָאה לארענעג רעד

 . צמָאק טשער יר ןיא סָאװ זיא ,זיומיפש א סיוא יוזא טעז ךייא יב בוא --

 ?סָאװ ,סקינרעּפָאק ,םינּפאו ןסוינעג עמאס ?עינַאּפ

 :טסנרע ןענכנעשטש וצ דֿלַאב ןוא

 טָאה רע -- ןטרָאד ךיז טניפעג עינַאּפמָאק וד .דקעפ ןיא טייטש דיא --

 / טָא ןוא ;ָאטשינ רענײק זיא טנעָאנ רעד ןיא -- .ןרַאשַאק יד ףיוא ןזיוװעגנָא

 - רעד ,רעשעמ קיסיירה ןופ דנַאטשּפָא ןַא ףיוא ,דנַאװ ןופ םיױרַא דייא ןגעֶק טמוק =
 .ןַאפ טלמעד טעו ריא סָאװ ,טזייוו ?ריא טוט סָאװ .לָאצ דערעסערג א ןיא אנוש =

 - םוצ ןסָאשעג טשרעּפמָאלק טָאה .דרע רעד וצ ןָאטעג לַאפ ַא טָאה ענס געשטש
 .,ּפָאק םעד טיהאב קידנעיירהקיוא ,ןוא ץכעקיײוװהעשניה ןכַאהקעגקירוצ זיא ,אנוש
 גנוטכיר רעד ןיא' ןגיוצעגקירוצ ךיז רע טָאה דיז קידנסישּפָא יוזא .ןכָאשעג רעדיוו

 | | .עינַאּפמַאק רעד ןופ !

 .טק'צטנא ןעוועג ןיא לארענעג רעד
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 ןוָאֿ ךיז ןוא עינַאּפמָאק יד ןרימראילא ;יוזא דעקמענ !טונ רעײז ,םוג ---

 יי | ?טלגנירענמורַא דייא טפָאװ עמ ןעװ ןוא ...ןייפ ,ונ .ריִא וצ
 .טענגאב ןטימ ןָאטענ טעברא ןא ךיא טלָאװ ,לארענעג עינאּפ ,טפמעד ---

 יי גרעלעג טָאה עליװַאטַאמ טנאשזרעפ ןאּפ רעד| יױװ

 ףמאק ןײז ןעעז ליװ ךיא !עינאּפמָאק רעד ןופ רידנאמָאק !טנכיצעגסױא ||
 יי יי .עליװַאטַאמ טנאשוזרעס ןפימ ןטעננאב ףיוא

 ןייז ןוייוואב ןביױהנענָא ,ןענסנעשטש טימ ךיז קידנֿפיּפש ,טָאה עליװַאטַאמ == |
 ;ענעג םענופ סייז רעד ןיא .ןָאטעג קוק א רע טָאה טנעמַאמ ןסיוועג א ןיא .סאלק

 - טימ טירטסיורא) םיא ענסנעשטש ןוא ?גנידצלא שטָאכ םעז רענעי יצ ,לאר

 .ןגעלעג זיא טגאשזרעס רעה -- ןוא י!רעטשי עדייב

 - ףיוא לעטש א ןָאשענ ךיז רע טָאה ןײזב ןופ רעטיור:קיווצ א ,רעלבלובמ א

 :רעהַאב א ,ןזײרּפש ענילק םימ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה ענסנעשטש ,סיפ יד
 ךיז רע לָאז ,ןּפעלשּפָא ףרַאד עמ ;טקנעדעג טָאה רע .רעקי דנרעקַאק ַא ַא ןוא רעטש

 ...עכוי הפירט וד ןכָאקפיוא םיא ןיא לָאז ,וסייר

 - ,ךיז ןפערטנעמאזוצ םייב טלאנקעג ןבָאה ןעניבאראק:טכעפ יד ןופ ןליטש יד | 

 לײװ .,ןיײגוצרעדנאנאפ רעדיוװ דלאב ךיז ידכ ,םעקטָאקעלאק ענעדנובעגנעמאזוצ יו

 ךיז טָאה טנאשזרעס רעשיקיב רעה ןוא ,ןגױצענּפָא טָאה רענלעז רעקנילפ רעד

 .עינאּפמאק רענעברַאטשענּפָא רעד ןופ טנַארפ ןראפ םיא ךָאנ טגַאיעג

 - א טרעהרעד טָאה רע זיב ,טריפעגמורא גנאפ יוזא םיא טָאה ענסנעשטש

 - ףעד ןוא קנאדעג ,פיפעג ןפימ זא ,ךעלדנע טריּפשרעד טָאה רע .ןעּפַאס רעווש

 - ןקיסאּפ א טסאפעגפיוא טָאה ,טעננאב םענופ ץיּפש ןפיוא רע זיא אשמ רעצנאג

 טלָאװ ןיבַארַאק רעד .סיורָאפ ןָאטענ ףרָאװ ַא דיז ןוא ןגָאלשעגּפָא ,טנעמַאמ

 יי | .קאטא אזא יב ןשטנעמ א ךרוד ןייגכרוד טנַאקעג

 :נעשטילגּפָארא ,םיא טָאה טענגאב רעד .ןלאפעגרעדינא זיא עליוװַאטַאמ

 :עג זָאל א ךיז טָאה לנרָאג םעֶנופ .זדלאה ןיא ןפָארטעג ,רעוועג םענופ ךיז קיד |

 | .בוטש:ןקנארק 'רעד ןיא ןגָארטעגקעװא ףכית םיא טָאה'מ .טולב |

 .עשטהוב א .לארענעג רעד טָאה --- םזיטַאירטאּפ ןתמא טימ טּפמעק רע --

 / טײג ,קינשטורָאּפ עינאּפ ,עשזיוזא יװ זיא ...ןתמא ?יפוצ א טימ .ץיוש -- ןָאטעג

 ָאד זיא רעװ ?ץאיאּפ א ןופ יַארטס א ןיא סאלק אזא ןופ רענלעז א ךייא יב

 | /  !?רעטלקיװטנאמוא קיטסיײג רעד

 .שזא ,םילוזֿפז עטסגרעי יד םימי .ןצעינָארדע דעג ןקאפאב טלמעד זיא לארענעג רעד

 | .ןרָאװעג  ןירג ,םיא ראפ ךיז קידנפיטשנָא ,זיא ץעינַארדעג :

 עג גערפ א ,ןצעינָארדעג טימ ןקידנעראפ ןכָאנ ,רע טָאה ןענסנעשטש ןוא |

 ?םוּפרַאק םענופ לוש:ןריצופָארעטנוא רעד ןיא ?יװ רע יצ - ,ןַאט
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 !שּוַאטנעמצ ןפיוא ןענאהנופ סױרַא טשינ ליװ ךי יא .לארענעג עי נאּפ ,ןאדאפו --
 ןפיוא -- ענַארפ א טימ ןעמערב יד ןביוהעגפיוא טָאה :?ארענעג רעד

 - .טזָאלעגּפָארא יײז ,קידנסיוטשנַא ךיז ,דלאב רעבָא --- לשזאטנעמצ = |

 ;עג קינשטוהָאּפ .רושנאדנעמָאק רעד ןיא רימ וצ רעטעּפש ךיז טעדלעמ --
 | .טרָאּפאר םייב ןלעטשרָאפ םיא טעוו ריא ,ץעינָארד

 ערעכעה עכעֿלמע ןופ גנושיילנאב רעד ןיא שרעטײװרעד ךיז טָאה רע ןעוו
 יר ןיוש .ןבָאה ,עינאּפמָאק רעד וצ ןעגנאגעגקירוצ זיא ענסנעשטש ןוא ,ןריציפָא
 ןכָארבעגניא ךיז ןבָא'ס .ןָאטעג הצע ןא ריז ריא טימ קירעביא טשינ םעקאּפוז
 יב ןקיקוצנָא ,ּפעק יד טקערטשעגסױא טָאה םלוע רעד ?ײװ ,ןעייר יד
 ןכוטשוצנייא ןעוועג ךעלנעמ טשינ זיא'ס !ןרילוטארג םיא קילכ א טימ שטָאכ
 ןבילענ ךיז טָאה'ס .טײקנרָאפעצ יד ןקיַשרעד ֹוצ טשינ ןוא ןעיירעשטּפעש
 - א טגָאקעג ײז ןבָאה ,ןוחצנ םענסנעשטש ךרוד טקיטומרעד .זיורבפיוא ןא ףיוא
 | יי ...טלמעה ןוא ,ןדערנעמאזוצ ךיז טוגימ עדאופ

* 

 :טנַאמרעד יז טָאה ץעינָארדשג טשרע

 ?קעווא  םעוו לארענעג רעד ...ןר ועיודאב טשינ רעטעּפש טלַאז ריא םרעו =

 | .ןביילב לעװ ךיא } ,ןרָאפ

 טײרַאב ןבָאה סָאװ ,ןריציפָא : ייווצ . קלָאּפ ןיא טַאהעג  ןבָאה .רימ..,|
 ןוא .טָאמוטס רָאיַאמ רעד ןצוועג זיא סָאד -- רענייא :גנַאר רעד יו רעמ
 -  .יטסװָאלװַאּפ ישזנָארָאב --- רעטייווצ רִֶד

 גנוטײדַאב רע טָאה רֶצ זַא ,ןצבעדער טריסרוק ןבָאה ןשָאּפוטס  ןגעוו |
 בָאה'ב) "שטנשמ א רטרציײז , זיא סָאד לייוו ,קלָאּפ םענופ רידנַאמָאק םצנופ
 ןיא  ."לרשייווצג םענופ לָאר רעד ןגעו טָאהעג טשינ נגונַא ןייֵק טלמעד
 םצנופ ןציפט "ר ןענעז סָאד --- "ייזא זַא ,טכַארעג ךיז טָאה רַימ ןרעטילימ
 | : ,(טַארָאטקעּפסניא-לַארעגעג

 זיעינאררעג לייוו ,{יקצַאברַאב טימ טסףומשפענרעביא שָאּפוטס  טָאה
 -ץנקצװַא זיא לֵארענעג רעד ןוא ,שטנצמ ַא סעשַאּפוטס ןצוועג זיא רעדיוו
 ' .ןעמוקעגנָא ,טיטינ לוש-ןריציּפָא-רעטנוא רעד ןיא ןיב ךיא ןוא ,ןרָאפ

 ראק רטטניה בָאה ךיא ןעוװ ,1944 רָאי ןיא ,םורַא רָאי ןציירד ןיא
 :ןפורענּפָא ךיו יוזַא רעהרַאפ ןבָאנ רענעי טָאה ,ןצעינַאררעג ןגָאלטעצ עננעימ
 ..."טנעקרצד עטשרש יד ,עדיב ץינַאּפ ,ךייא ףיוא ,ךיז רימ ןבָאה טרָאפ רעבָאא
 בָאה ךיא "!יקסוװָאלװַאּפ ישונָארָאב רעד ךיוא ןוא א :ףיורעד םיא ךיא ןוא
 טרערעג ךיוא ןינִק ןיימ ןגעוו טָאה ןיקצַאברַאב טימ זַא ,ןעניז ןפיוא טַאהענ

 ,ווצולאקמכייה זעג *

 וו



 היפ גרעביר א ךימ טָאהְי 'מ וַא ,ליירזַא זיולב טלעופעגסירא רָאנ ,יקסווַאלוזַאּפ

 .םיא  וצ טריפ

 רעדיװ ענסנעשטש יז טָאה ןיקסווָאֿפװַאּפ יב ןָאשולּפ:סגנודניברַאפ םעניא
 -קעשאטס ,רעלקריוו .טרעלקעגּפיוא ץלא םיא טָאה רעכלעוו ,ןענָאעֿפ םימ ןֿפָארטעצ

 - ,וענסנעשטש רַאּפ ןקָארׂשעג ךיז ,ןָאעֿפ } רע טָאה ,טנרָאװעג םיא טָאה קולכיר - 
 - = .לײװ ,תועפ א םעּפע זיא סָאד זא ,רעטציא טעז ,ןגוא ענעּפָא טָאה רע רעכָא
 - ,ײקָאל .ןייק ןייז טשינ ןָאק שטנעמי אזא -- טנָאזעג רע טָאה

 : :"עינָאלירמ אזא טאהעג יז ןבָאה ,טגָאזעג רע טָאה ,ןצעינָאר דעג טימ ןוא

 - :סנעשטש סָאװ טבאג ענעגייא יד קלאוווס ןייק ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא ןָאעל
 ײז .שזדָאל ןֹופ םירוחב עכעלטע ןופ טפאשלעזעג רעד ןיא רָאנ .,ן ןיילא משיג ,עג

 רנאטש:ליוויצ ןפימ טננעועג ריז ןבָאה ,לאזקָאװ םייב עּפיײנק א ןיא ןיירא ןענעז |
 0 | גנומיטש רעלבלובמ א ןיא ןראשָאק יד ןיא קעווא ןוא =

 . שאק ןיא עקיטרָא ײװצ סעּפע טעשטנָאלענוצ ײז וצ יז ןבָאה געװ ןפיוא
 וא ,ןעײג יז קלָאּפ םעניימשפ ַא רַאפ סָאװ ןיא ,ןרעלקפיוא יז ןעמונעג ןיא ןטעק
 0 הוא ןבָאה שדוח ןקירָאפ ,לשמל ,ןרָאװ ,טשינרָאג יז ייב טרָאד ןיא שטנעמ א
 - :ָאראק וד ןופי ןסישסיוא םייב ךיילג | טאגאדגיזיכאראק ןסירעגפיוא ןעגנוביא יד

 - ןעװעג ןענעז רס א ןוא ,ןעמוקעגמוא ןענעז ןשטנעמ קיצנאווצ א יב ןוא ,ןענוב
 - ןיטולחל ןטאנארג:ןיבאראק עכלעזא ראפ ןעמ טָאה ןטנאקירבאפ יד ;טעדנוווראפג
 יוזא ןכָאה יז ןוא -- ןדעה טשינ ?לכ2ב םעד ןגעוו רָאש עמ ןוא טּפָארטשאב טשינ
 ןכאמ ןוא ןעוועשנוב ךיז ןבױהעגנָא ןבָאה םירוחב יד שזא ,טרעלקעגפיוא רעטיײו
 .ןוא ןטנאקירבאפ ןופ גנוריגער רעד ןגעק ןטסיליװיצ 'יד יו ךיילג  ןפורסיוא
 י- | | .רעטילימ רעײז ןגעק ,רעציזאבסוג

 עג טָאה ,ןעמוק לענרעטנוא טנעמַאמ -םעד יא ײז זיא .העכלעוו ,ץעינָארדעג)

 - טאש ןיײל ןיא חור א-- :ןרָאװעג זייב ײז ןענעז ,ץרא:ךרד ןענרעל ײז טו
 - ןײסָאש ןפיוא ךָאנ ןענעז רימ ,ןטָארד יד רעטניה ריד ייב טשינ כָאג זענעז רימ-

 | .ןיירא וויר א ןיא ןפרָאװעגנײרא ןוא טקירעגעגנָא םיא ןכָאה ײז --|
 . ײז .טסוװעג ט טשינ רעגייק ןיימעגלא ןיא טָאה .ערוטנאווא רעקיזָאד רעד ןגעוו

 - ףיז שקישעג יװ ןרָאװ ,ןויזב תמחמי -ץעינַאר דענ ןוא ,ארומ תמחמ ןגיוושעג ןבָאה/

 - =עג ןוא ןעמוקעג רע ןיא פא ןֿפיױוא רָאנ !ריציפָא רעטשטאּפעגפיוא ןא --- סע

 - :יא ןעװעג זיא סָאד .ןעוועג דבכמ ןטסנײממוצ םיא טָאה רעכלעו ,םענעי שכוז
 - ןצעינָארדעג טָאה רעלמעגנ רע .ךאפ ןופ רעכאמ; .לּפמעטש א ,רעשזדָאפ א רענ)

 .,ויר-ןיא טלננארעג ץעינַארדעג ךיז טָאה| םיא טימ ,גיוא ןא טלּפמעטשעגרעשנוא
 א ןײז ןיא ןעמוקאכניירא ךָאנרעד טלָאװעג ןוא זדלאה םעהי עפל דעצ םיא
 טנַאקעג טשינ רע טָאה טארוקא ,ערעטצניפ א ןעוועג זיא טכאנ יד ,תמא .עיִנאַּפ
 זיא| רעכלעוו ,רעכאמ? ;לּפמע טש .ָא:םעד רעבָא ,ןגָאלשעג טָאה'ס רעוו .,ןענעקרעד:



 :ראפ ןוא ןעזרעד טנָאקעג רע טָאה ,ןענסנעשטש ! וצ ןעוװעג רעלנע קילבנַא | םיוא |
 .ןעקנעדעג !

 הכרעמ סענסנעשטש מימ ןעמונעגרעביא רעײז טשינ ןַאעל ךיז טָאה תליחת |

 : .םיא ןנעו ןבירשעג קעשאטס םיא טָאה טלמעד טארוקא לייוו ,ןצעינַארדעג יב

 סָאװ טגירק קאינדוקסאּפ רעד :ןָאטעג טכארט א טָאה ןָאעל זא ,ןכאז עכלעזא

 זיא יצ ,ןעלפייווצ ןעמונעג רע טָאה םורא טייצ רעסיוועג א ןיא רָאנ !טמוק םיא

 ,קנארעג רעד טקינײּפעג םיא טָאה'ס ;קאינדוקסאּפ א תמאב ענסנעשטש עקאט |

 רעד זא ,טסוװרעד ךיז טָאה רֹע ןעװ ןוא ,טסיזמוא ךָאד טדיײל גנֹוי רעד זא
 :נעשטש ןזָאלרעביא ןוא שָאּפוטס .רָאיאמ םעד ןבעגכָאנ טזומעג טָאה לארענעג

 ךוא ןטלאהעגנייא טשינ ךיז רע טָאה -- ביור ףיוא עינאּפמָאק רעד ןיא ןענכ
 .ישזנָארָאכ ןײז וצ קעווא

 ,,םינינע עכעקנעזרעּפ ןיא טהצעאב טפָא ךיז ןעמ טָאה ןיקסװָאלװאּפ טיִמ

 ןוא ןשטנעמ ףױא טנעקעג ךיז טָאה ,"ןוז, רענלעז םעד ןפור טנעלפ רע לייוו

 .,ןעמוקעטמוא טלָאװ ןָאפ יד ןעוו .ןָא בייהנָא עמאס ןופ קלָאּפ םעניא ןעוועג זיא

  קלָאּפ רעד גנוניימ קנעמעלא טיול טלָאװ ,ןביילב ןבעל לָאז יקסװָאלװאּפ .ןוא
 הי יה טריטסיזקע רעטייוװ

 טלָאװ --- ןָאטולּפ ןיא טמיראב .ךיז ןעמ טָאה --- ישזנַארָאכ רעזדנוא ---
 0 .טקנירט ןוא טנעײל רע סָאװ ,סָאד טשינ ןעװ ,ןראשָאק יד ןיא ןפָאלשעג

 =סער ןָא טשינ טסעומשעג ןעמ טָאה טייקכאווש רעקיזָאד / רעד ןגעוו ופיפא

 ןגיוזעג טלָאװ ןוא ןעמעלא ןופ שרעדנא ןעקנורטעג טלָאװ רע יוװ ךיילג ,טקעּפ

 - רערעדנא ןייק יװ ,טנעיילעג ךעפקריװ רע טָאה רעכיב .?זעלג םענופ ךיײלג המכח
 .ֿפַײװ ,ןעזעג טשינ רעניײק ָא:סָאד טָאה ,ןעקנירט םעד ךייש סָאװ ןוא ,ריציפָא

 . יד ןיא רעגייזא סקעז ןופ ןיוש ,רענעגייא רעד ןעוועג דימת זיא יקסווָאלוװאּפ |

 שינעטכאהטראפ א ןיא ןלאפניירא ןגעווטסעדנופ רע טגעלפ זײװנשיײצ .ןראשָאק

 / רעזופ קידנלעװ ,רענלָאק ןרעטניה רעגניפ א טקעטשעגניירא רעטּפָא טָאה ןוא
 ןרעדָא עטליושענפיוא יד ףיוא טייק:זדפאה רעקיזָאד רעד ןופ קורד םעד ןכאמ

 וצ ןעװעג רעלנעמ יא םעד טיול זיופב -- ץראה ןקראטש טשינ ןיוש םענופ

 לסיב ןרעטיול םייב םריטידעמ טונ טנייה שָאה ישזנַארָאכ דעד ןזא ,ןענעקרעד
 | - | : וי  ,סּפאנש |

 םָאד וליפא רשפא ,ןעקנאדראפ וצ ךס א ענסנעשטש טָאה | יקסווָאלװאּפ | ,

 םיא ייב .עינאּפמָאק רעטעביז רעד ןופ טרעדָאפעגפיורא םיא טָאה רע ?ײװ , ןבעל | :
 טשינ טַאה רע םגהי ,רעשילימ ןיא ךיז טליפרעד) ,ןעמוקעג ךיז וצ רע זיא טשרע

 סע ביוא ,ןָאטולּפ רעד טָא ךיז טלאה חוכ א ראפ סָאװ טימ ,ןייטשראפ טנָאקעג
 רעד ךיז ןיא טנָאמראפ סניוזא סָאװ ?ןאראפ טשינ סערָאק םוש ןייק ןענעז

 ןוא םינּפ ןסָאנעגנָא ןא ,לכייב א טָאה רע ?םיא טכרָאהעג עמ קסָאװ ,ישזנָארָאכ



 -ַא רע ןוא גנומענַאב רעד ןיא ,ײז רעטנוא ךעפעקעז טימ- ,ןגיוא עניורבריב

 | ןצנאג ןיא :רעגייא ,רידנאמָאק רעדנא  ןא ןיטולח? -- רעכעלרעטָאפ א ,רעטושּפ

 : | | | 8 .קלָאּפ
 .ןיא ,טריטסיזקע אי ןָאטולּפ:סגנורניבראפ םעניא עראק טָאה ה ןגעוטסערג ופ

 ןעוועג זיא סָאד ןוא .ןינע םיקצָאלבאז טגייצרעביא .ןענסנעשטש טָאה'ס ןכ לעװ

 | | 1 ..ןינע אזא
 ;וּפרָאק ןוא ןסע ףיֹוא מוהל רעלקערש ןעוועג זיא ,רענרעזימ א םגה ,ןַאעפ

 ?רעד וצ ןוא ,רעמיר א רָאנ הנמלא ןא רענייא וצ ןײג רע טגעלפ ,ןעיורפ עטנעל

 | . .יקצָאלבאז ךיוא טעּפעשטענוצ ךיז טָאה עגמופָאקײטנומגיז ַא
 ןָאעפ .געלשעג ַא וצ ןעמוקעג יז ןשיװצ זיא גנולײװרַאפ ַא ףיוא לָאמניא

 ןריפ וצ טכארבעג *ייסעקיראגאק,, יד ןבָאה ןיקצָאלבאז רעבָא ,ןגױצעגֿפָא טָאה
 | | 1 ' . .קלָאּפ ןופ עווטסלאשטאנ רעה וצ }

 - טזומעג ךיז טָאה יקצָאלבאז ןוא - ,יקסװָאלװאּפ ןרָאװעג ןפורעגסיורא * ןיא'ס
 2 : | - .טרָאּפאר:עראק א וצ ןלעטש

 ..ןא יװ ןעזעגסיו א  טרָאּפאר;עראק א סטָאה עינַאּפמָאק רעטעביז רעד ןיא |
 = ןיא קידנריטיצער ,ןצעינַארדעג וצ ןדלָאמעג ךיז ןבָאה רענלעז יד  .עיצולָאפבא

  ףךוב א ןיא קידנקוקגיירא! ,טָאה עליװָאטָאמ) ,טקידפושראפ ךיז טָאה'מ סָאװ = |

 טלייטעגוצ טרָא ןפיוא טָאה ץעינַארדעג ןוא -- !טמישש סע --- ;טקימעטשַאב
 :י | .טסערא םעד ןוא קעפולס א םעד ,לואאראק א םעד ;:ףָארטש יד

 - תל ןגָאלשעג טָאה רע זא ,טעקורמעגסיורא טָאה יקצָאלבאז ןעוו ,ָאד ןוא = |
 ךיז ןוא סעצײלּפ יד טימ םיִאו וצ טיירדעגסיוא יקסוָאלװאּפ ךיז טָאה ,ןשטיוװעש-

 .םינּפַא ?ןָאטעג סָאד רע טָאה סָאװרַאפ ,החיקח ַא ןיא לוק ןפיוא טזָאלעגנײרַא/

 - ..,רעדָא רֶעטעַפ רעד ןיא ןעג יד ֹוצ רענרעג זיא רע ,ןָאמולּפ ןיא טכעלש םיא זיא/ס
 | | /  .עינַאּפמַאק רעטעביז רעה ןיא ,ןגַאז רימָאל

 רעמײװ ךיז טָאראפ יקסװָאלװאּפ יו ,קיד נרעטיצ טכרָאהעג טָאה יקצָאלבאז
 2ראפ םיא רער טָאה טרָאפ סָאװראפ ןוא ןָאט וצ םיא טימ סָאװ ,ןָאטולּפ ןטימ

 | | יי . ?ןויזב ָאנםעד ןפאש

 : יקְצָא ָאלכַאז טָאה --- רענייא וצ ךיז ןצוּפ רימ ,םַאװמרַאהעג ךיא דֿפעמ ,לייוו ---
 0 - !טרירנופעג דאנָאמיל טימ) יז רע טָאה -- ןטפאהעגסיוא טשינ

 וצ ןעמוקעג שטָאכ רע טלָאװ ...טנייפענסיוא ךיז טָאה !דאנָאמיל טימ -- -
 יא ,הנמלא רעד וצ ןעמענ וצ ךיז יװ ,ןטלאה הצע ןא ךיז ,ןרענולק א ןצעמע
 /  ?ןעראק םיא ךיא ףראד ...הַּפרח א !עדרָאמ רעד ןיא ךױֿפנ -- טשינ סָאד

 ןטימ ,ןיקצָאלבאז וצ ןאגענוצ רע זיא הוסל ,טכארטעג ,טכאהטעג טָאה רע |
 | - | .טראַּפשעגוצ םיא ךיוב

 .ןטעלָאּפע| על עגײקירַאנַאק ןגָארט .ןגעלפ עכלעוו ,ןעמרַאדנַאשז עשירעטולומ *



 ידיד לעװ דיא --- ךעלקירדסיוא ןוא עילָאװא 8 טנָאזעג רע טָאה --- ןיונ -- |

 !עראק א ןעמיטשאב} ךיז ןיילא וטסעװ ,רענלעז א טסיב וד בוא .ןעראק טשינ
 .האֹוָּפִק ןַייק ָאטשינ ןיא רענָאה ןָא ןשטנעמ א ןוא ןדחפ א ראפ לַײװ

 .ןָאטולּפ ןראפ ןזָאלעגרעביא ,םענערָאװעג טמתראפ א ,םיא רע טָאה יוזא |
 עזייב ךיזי םורא ןעזעג טָאה יקצָאלבאז .עראק עטסגרע יד ןעװעג זיא סָאד

 2?וצ זא ,רעטמסראפ א יו םורא טײג ישזנַארָאכ רעד זא ,ןסעומש טרעהעג ,ןקילב- |

 רעכלעוו ,םענייא בילוצ -- למוט ליפיוזא ןעמוקענסיורא ןיא קאילדיב ןייא ביל

 ..שטנעמ א יװ םיא וצ טדער עמ ןעוו ,טשינ טייטשראפ

 .ןָאמעג עווער א רעלרג דנע יקצָאלבאז טַאה ---  !םעקסיּפ יד טכאמראפ --

 יי . .לבאק םעד ןקינײר לעולכ :ןוש ,ש
 ?ראפ טימ מס טרעפמנעעג םיא ײז ןבָאה -- םכח םעד ,ןָא רָאנ םיא טקוק --

 0 .ןעיירדסיורא ךיז רע ליװ ?לבאק ןטימ --- ,גנוטכא
 ;פמארק ריז טָאה יקצָאלבאז ןכקעוו יב .הצרעד ןגָאלשרעד ריז ןבָאה ײז ןוא

 | | - -י | :טהעמאלקענ קיטפאה
 קיטנוז טשינ ײג .ןיירא טָאטש ןיא לטעצ:ריסאפ ןיײק טשינ םענ וד --

 ?לבאק א רעבָא !םעּפע זיא סָאד ,ךיא ייטשראפ סָאד .עקרעמיר רעד וצ

 עג ,ןעמונעג טשינ לטעצ:ריסַאּפ ןייק קיטנוז יקצָאלבַאז טָאה ,ךעלרישַאנ
 רעבירא טייג ןָאעל יװ ,ןייצ יד םימ קידנצירק שקוקעגוצ ןוא ?באק םעד טקינײר

 | | .  .טָאהד טיײז רענעי ןופ
 "עא לײװ , ,ןענסנעשטש םֿפיה ! וצ ךיז טימ ןעמונעגימ | ןָאעל טָאה לָאמ סָאד

 - םילוצ ;ענמוַאק רעקיזָאד רעד וצ ןּפָאלעננעמאזוצ דיז ןענעז קֶלָאְּפ ןופ םרעצָאר .

 =יילאב ׁשְקיּפ ןרעוו וצ ריאי ןבעל .ןלעמשצייא לָאמאכָאמ ךיז רע ףראד עשז:סָאװ

 יי יי 4 ?טקיד)
 - ףיטַאּפ יד ,יורפ ןײז מימ ןאטיּפאק א טנייועג טָאה זיוה םענעגייא םעד ןיא

 .?רעג ןראפ ךאוו רעד ףיוא ןענַאעל בילוצ קידנעייטש ,ענסנעשטש זא יוזא ,סקער-

 .ֿפדיימ א ,דניק סעקריטָאּפ יד ייב עקנאינ א ,ועשיאשס טימ טנעקאב ךיז טָאה ,לט

 .עקיצניג ןוא עטסנרע אהה

 ;לאז טננערבראפ ןעגנוביא ןופ טונימ עיירפ עדעי ײז ןבָאה ןָא טלמעד ןופ = |

 רקיע רעד טָאה ענסנעשטש ןֹוא ,עקרעמיר רעד טימ ,קינײװעניא ןַאעל :טײװצעב
 :ענ םורא טייצ רעסיוועג א ןיא טָאה רע ןכלעװ בילוצ ,טיולּפ םייײב טעקרָאװעג !

 בָאּפ רעד טייג קעריטָאּפ רעה וצ זא ,טייקרעכיז רעפופ טימ ןקיטעטשאב טנָאק

 ריז קידנקירדסיוא ,טקיטעטשאב פָאה עשאטס דיוא סָאװ ,יקצָאנעינש קינשטור

 ,רעמ טשינ ,ןבעלטנרָא ןא רעײז ןשטנעמ א ןגעװ יוװ ,וזיטיזָאּפ ןאטיפאק ןגעװ

 ןוא ,טשינ ןקיּפ תופוע עגנוי סָאװ ,דילסַאּפ רעטעלכוטראפ א ?סיבא ןיוש זיא רע |
 | .לֹוש רעד ןופ ךיילג ,עקניגנוי א דָארג זיא עשנאטיּפאק יד = }

6 



 .רעד טָאה ,ןייטש דנאנאכָאנ טרָאד טנעלפ ענסנעשטש סָאװ ,םעה בילוצ |
 .טקישעגרעטנוא ןיא רע ןזא ,ןבָאה וצ ארומ !בױהעגנָא יקצאגינש קינשטורָאּפ
 - קעריטָאּפ עשנאמיּפאק יד ?ײװ ,סינאפ:קלָאּפ יד ןופ --- רענרע דָאנ רעדָא ןאמ ןופ
 2ָאדאיוו יד רעדָא תועּפשה "עשינָאסאמָאדישז ,, בילוצ ןרָאװעג טריטָאקיָאב זיא

 - עולפ ערעדנַא ךיוא יז ,קלָאּפ ןיא טהעוװרַאפ ןענעז סָאװ ,!עיקצַאהעפיפ ישומשוָאזב
 יה יא יי הא .ןעקנאדעג

  סָאװ ,םעד ןיא ןרָאװעג טרעטנָאלּפעגנײרא ענסנעשטש זיא ןפוא אזא ףיוא
 .ןעמוק ֹוצ טרעהעגפיוא יקצָאנעינש טָאה םיא בילוצ ?ײװ ,ןעשענ רעטעּפש זיא
 ןכלעװ ןופ ,ןכוזאב ןעמונעג יינספיוא יז םיא ביִלוִצ ךיוא ןוא קעהיטָאּפ רעד וצ

 .עקווולמור ןיא ןעוועג ןיוש זיא סָאד רעבָא ,עידעגארט א ןעמוקעגסיורא זיא'ס

 | -  .עהאליפעד א טאהעג יז ןבָאה רעמָא ר רעירפ

 טנָאמרעד יקסווָאלװאּפ טָאה װעטנַאי;קלָאּפ ןראפ דָאװ א

 ?ןסעגראפ טשינ טָאה ריא ?ריא טנָאק ןייג ,הרבח ---

 | הי | - !קיאוה ןיז ישזנָארָאכ ןאַּפ רעד לָאז --
 .עיצאזילאנניס:טכיל יד ,ןקסיר יד ,ןענַאפעלעט יד ןזָאלעגורֹוצ ןבָאה יז

 ;סיֹוא ןבױהעגנָא יז ןבָאה ,סעקניבאראק עשיזיוצנארפ עצרוק ערעײז ןעמונעג

 סאלב ןלָאז סעינאּפמַאק:רענלעז יד זא ,טָארט ןרעלוגער א ץאלּפ ןפיוא ןּפאלק |

 יד ןעוו ,האנק ראפ ןצאלּפ ןלַאז סעשָאּפוטס ןוא סעצעינָארדעג יד זא ,ןרעוו

 .רעבלעוו ,ןיקסווָאלוװאּפ רעטניה דאראּפ ןקיזָאד ןפיוא ןייג ןלעװ רעלדניבראפ

 ;צראטשעגסיורא רעד ףיוא ןלאדעמ ןוא ןציירק ןופ גנולעטשסיוא ןא טימ טצנאפג
 : | חס ורב רעט

 .י - ?ראפ עכעלרעי יד ףיוא עקווולמור ןייק ןעמוקעג רעטעּפש ןענעז יז ןעוו |

 :ויא סָאד ןעוועג ןיא ,.ק .ָא ןצנאג םענופ? ןענָאטולּפ:סגנו דניבראפ יד ןופ ןטסעמ

 געג טשינ טושּפ ריז ןבָאה יז .ןעניװעג זײרּפ ןדעי ראפ טלָאװעג ןבָאה יז :ענעג
 !ןפיפשראפ ןלָאז -- ןיקסוװָאלװאּפ טימ -- יז זא ,ןלעטשרָאפ טנַאק

 ןצפומ ןיא עיניל;ןַאפעלעש א קידנעיובפיוא ,ןענווװעג יז ןבָאה ,דעלריטאג |

 :נא יד ראפ/ טונימ יײװצ עּפאנק טימ ,סעדנוקעס קיצנַאװצ ןוא יירד טימ טוגימ

 ,זײרּפ:םגנאגרעביא רעה  ןרָאװעג טנעקרענַא זיא ןָאטולּפ םעד !ןענַאטולּפ ערעד

 ,ריב עלעסעפ א טלעטשעג טָאה יקסװָאלװאּפ ןוא = רעטיוהג א ןעוועג זיא'ס

 | .ןָאפעג עדיוה א טנעה יד ףיוא שישייל םיא טָאה'מ ןכלעװ ייב
 ןטימ "זָאה , רעד יװ ענסנעשטש ןוא ,לארּפאק א ןרָאװעג טפמעד זיא ןַאעלה

 .טָאה יקסווָאלװאּפ - .רעטסטלע:רענלעז א --- לורמאפ?יוב ןטסעבה םענופ ?באק
 / רעירפ רעכָא ,לוש א ןיא ןעמוקנָא ןוא לארפאק יא ןרעוו ףראד רֶש זא ,טרעלקרעד
 / ?םיוא ךיז טננידאבמוא לָאז רע .עטא? ערענָאיצולַאװער יד ןענערטסיוא ןעמ זומ

 - ןופ גנוקיטעטשאב:לארָאמ א ןוא קלָאּפ ןיא ןעמוקנָא ןייז .ןופ תודע יד ןעראטס

 ;נעשטש טָאה ,םיא קידנרעהסיוא .עדיָאװ זדנַאשק םענופ װירֿב א ןוא ,םייח רעד

: 
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 יז לָאז זיא ,?טיור , ףיוא טבראפעגסיוא םיא ןעמ טָאה םיוק זא ,טכארטעג ענס

 גנָארָאכ םעד רעבָא ,טשינ רע טעװ ןכאמ סייװ דיז -- רעכאמלטאוו רעד ןעמענ
 : .ןערַאטס ךיז טעװ רע זַא --- ןיוב ,טנָאועג טשינ,סע רע טָאה ישז

 ,סיורא זיא לָאמ ןייא זיולב ,קיאור ץנאג ןסָאלפעג זיא רעגאֿ? ןיא ןבעל סָאד

 ןוא טהוכישעגנָא ךיז טָאה רע ?ײװ ,ןיקצָאנעינש ךרוד ערוטנאווא ןא ןעמוקעג |

 ;טיא --- סעטסוק יד ףיוא עילבאש רעד טימ ךיז קידנעלקאוועצ ןַאפעג זָאל א ךיז

 י ר | יי - {אנש א ןיא קאשק רעכעל
 . ןעגנאנענרעדנאנאפ ךיז ןענעז רענלעז יד ,ןעגנוביא יד ךָאנ ןעװעג זיא סָאד | 

 א ףיוא ןסעזעג זיא ןָאעפ זיולב ,ןדָאבעג ריז ןבָאה לייט ,סעקטאלאּפ יד רעביא
 ;שטורָאּפ םער ןעזעג טָאה רע .גנוטייצ א טנעײלעג ןוא םיוכ א רעטגוא ?קנעב

 םיא סעוװ רענעי זא ,טכארטעג טָאה רע לייוװ ,טלעטשענפיוא טשינ ךיז רעבָא ,קינ
 ווא ןעננאגעגוצ רעבָא זיא יקצַאנעינש :ןקרעמאב טשינ יווייס דנאטשוצ אזא ןיא
 | | ?טסיב רע וה ןוא --- :ןָאטעג גערפ א

 | - .רענלעז א -- |
 !לארענעג א זא ,טניימעג בָאה דיאי ןוא ...רענלעז א --
 - .טײקטעשטָארָאמראפ ןיא טכאדעגסיוא קינשטורָאּפ רעה םעד יז טָאה'ס --
 !ריציפַא:עיצקעּפסניא םוצ ...יוזא .,םאכ ,דיז וטסגעוורעד יו ---!

 ,ןעקוד ֹוצ טשינ ךימ טעב'כ ןֹוא .טסווועג טשינ בָאה'כ ,טקידֿפוששנַא ---

 | + / .ריא רעּפ ןרער טעכ'כ
 = -- .טעשטעבע?אב יקצָאגעינש טָאה --- ...לארעגעג םעד ,ריד לעװ דיא--- (

 יב ...ריד לעװ ךיא ...!רע טגָאז ,שײקטעשטַָארָאמראפ ןיא ||

 ;ּפָארא ךיז .טָאה ןָאעל רעבָא ,עילבאש רעד טימ טעוװעכאמראפ ךיז טָאה רע -

 ןָאטעג ריז רע טָאה ,ּפָאק ןרעביא ןָאטעג גנווש א םיא טָאה גנילק יד .טצעזעג

 ןוא ?כײט גערב ןטיײװצ ןפיוא ןּפָאלטנא זיא ,סעקאשק יד ןיא רעשנוא קוט א
 ;עגקעווא ןוא ןגירשעגסיוא ךיז טָאה קינשטורָאּפ רעד זיב ןגעפעגרעביא טרָאד |

 יז הק - | .רעטײװ טּפעלש -
 ;ואּפ וצ ןעגנאגענוצ יקצָאנעינש זיא ,ןָאנילַאּפ םוצ געװ ןפיוא ,ןגרָאמ ףיוא

 ,קידנסעומש ןעגנאנעג ןוא סמערָא יד רעשנוא ןעמונעג ךיז ןבָאה ײז .ןיקסוװָאֿפ

 ןריציפָארעטנוא עּפורג א ןשיװצ ןָאעק טרישראמ טָאה ײז רעשניה ךיילג ןוא
 | | | יי .ןָאטולּפ:סגנודניבראפ םענופ שארב

 :ןָאטעג גָאז א ןוא ןעזרעד יקצָאנעינש םיא טָאה ףנעמָאמ ןסיוװעג א ןיא

 רענײד לאהפאק ָא;רעד טָאה ,עיצקעפסניא טאהעג  ןטכענ בָאה'כ --
 ןוא קנאב א ףיוא טםײרּפשעצ ךיז טָאה + .ןריטולאס וצ טקיליװאב טשינ וליפא

 י | !ֿפארענעג א .גנוטייצ א םנעײלעג
 + .טכאפעצ ךיז טָאה יקסווָאלװאּפ !
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 חי

 .גנוי רעכעלטנרָא ןא זיא סָאד ,ךאמעג זָאל --
 טנַאזעג רע טָאה ,ריציּפָא ןא ,רימ .טקידיילאב ךימ טָאה רע רעבָא ---

 .ןעראק ראפרעד םיא טזומ וד !רעטעשטַארָאטראפ
 ?טלסּפענשרַאפ ?לסיבַא ןעוועג טשינ עקַאט ושסיב וצ --

 טימ ךיז טזומ וד -- שראּפשעגנייא יקצַאנעינש ריז טָאה --- םנייצלא} ---

 0 .ןעווארּפס םיא

 :טגָאװענוצ ףוס? טָאה יקס סווָאלװַאּפ זַא ,ןענַאטשעגוצ גנַאל יוװַא ןיא רע ןוא
 | .ןעװארּפס טנייה ךָאנ ךיז לעװ'כ ,טֹוג --

 ןפיירגוצ טכאנראפ ןעמונעג ןָאעל םורעה דיז טָאה ,טרעהעג סָאד ןבָאה עלא }

 ןעמ טָאה ,לוויטש יד ןצוּפוצּפָא ךָאנ ןזיווַאב טשיינ רעבָא ,טרָאּפַאר;ערַאק ַא וצ
 | | | יה .ןיִקסוװַאלוװאפ וצ ןפורעגסיורא ןיוש םיא

 ןבעלאד ,יקצַאנעינש ןסעזעג לשיט א יב ןיא עקטאלאּפ סישזנָארָאכ םעניא

 .שאלפ עװַארטיל א ןוא טשרווװ ןעוועג זיא

 ...ישזגָארַאכ עינאּפ ,םאזכרָאהעג דלעמ ךיא --
 ףיוא ןזיװעגנַא ןוא ןענָאעל ןסירעגרעביא יקסווָא?װאּפ טָאה --- הטוש --

 | !ריז ץעז -- :ןיקצָאנעינש ןבעפ ?וטש:גיילניא ןא

 גוזראפ קילב רעד ,רענעזָאלבעגנָא ןא ,יקצָאגעינש .טצעזעג דיז טָאה ןָאעל

 ,עדייב יז טָאה יקסװַאלװאּפ רעכָא ,ןקורּפָא ךיז טלַאװעג טָאה ,זָאלג רעד ןיא ןעק

 יד ןסױשטשעגנָא ןוא רענלעק יד ראפ טפאכעגנַא ,םוראנטניה קידנעמוקרעשנוא

 יי .ּפעק
 טימ קידנּפאלק טעשטרובעג רע טָאה -- !רי 'א טָאה טָא ...ריא טָאה טָא --

 -...ךיז ריא עװאדּפס ,ןעװארּפס ךיז לעװ'כ זא ,טגָאזעג בָאה'ב -- .ּפעק ערעײז
 | / ריז עװארּפס'כ

 2וא ,טּפאל יקעגנָא שיטײל ײז טָאה רע זא ,טפעלּפעג יוזא ןעוועג ןענעז עדייב

 טָאה ,רעמעפאסראפ א ,רע ןוא ,טנעה ענײז ןופ ןסירעגסיורא ךיז ןבָאה יז רעד

 י | .שאקפ יד .ןָאפעג םענ א
 :עלג יד ןיא יז קידנסיגנַא ,טרערַעג רע טָאה --- סווא טקנורט רעשציא ---

 .עדרובעלאה ָא;רעד ןגעװ ןרעה טשינ רעמ לָאז'כ ןוא סיוא טקנירפ -- .רעז

 | -י | .טלעטשעגפיוא ךיז טָאה יקצַאנעינש
 .לאהּפאק א םמימ ןעקנירט טשינ לעװ ךיא ---

 .טָאה רע סָאװ ,זָאלנ רעד םימ טנאה יד ט טזָאלעגּפָארא טָאה יקסוװָאלװאּפ

 יקצָאנעינש יװ ריילג ,ןעועג טיור זיא םינּפ ןייז .?יומ םוצ ןגָארטענוצ טאהעג

 | .גנוקידיילאב עכעפקערש א ןָאטעג ףרָאװ א םיא טלַאװ
 רע טָאה -- ?לארּפאק ןײק טימ ןעקנירטסיוא טשינ ןַאק ריציפַא ןא ---

 רעגניפ יירה טקעטשעגניירא ןוא ,םעטָא םעד ימ טימ ,קידנּפאכ ,ןָאמענ נערפ א
 טנָארפ ןפיוא רעבָא-- .םיא ןיא טקיטשעג ךיז טָאה רע ?יײװ ,רעגלָאק ןרעשניה
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 רע ,לַארּפַאק ַא רַאֿפ ןשלח ?וש:ןריציפָארעטנוא רעד ןופ קאינעשטש אזא ןַאק

 !?ןזיוה עטסָאדראפ יד ןוא רענָאה ןייז ןעוועטאר לָאז
 רע ןרָאװ ,גנוריסאּפ עסואימ א טאהעג לָאמא טָאה יקצַאנעינש זא ,םינּפא !

 רע ,ןיקסװָאלװאּפ ןטעבעג קילב םענעגיולפעצ א טימ טָאה ןוא ןרָאװעג דיילב זיא

 | .םילכ יד ןופ סיורא ןעועג ןיוש זיא יקסװָאלװאּפ רעבָא ,ןגייווש לָאז
 :ראפ טסַאה !טלָאװעג ןבָאה רימ ןליוּפ א ראפ סָאװ ,ןסענראפ טסָאה ---

 !ר:ע:ג:ר:רי:ב !לארּפאק רעגנריב :ןגָאז רימ טסנעקפ וד ןעוו ,ןטיצ יד ןסעג

 . ךעלעיבאהכ ,ווערקאשּפ ,ןעניקענאמ ...?סיבא טסקנעדעג ֹוד זא ,טנײמעג בָאה'כ

 !חוכ:רשיי א רענלעז םענופ ןטראוורעד ךיז סעוװ ריא --- עטּפַאטשעגפיױא
 | .שיט ןיא ןָאטעג ץעז א טָאה רע
 !טפאשדניירפ רעד וצ ףוס א !טשינ זיא ,טשיִנ זא --
 סע רָאד בָאה ךיא -- יקצָאנעינש ןביױהעגנָא רעכיזמוא טָאה -- לאכימ ---

 | -  ...מנל ...יהמנל םיא בָאה ךיא ...טײקטעשטַָארָאמראפ ןיא

 ?לארּפאק ןמימ סיוא טסקנירט וד :רוציקב ?וטסעגאג סָאװ !םאג:םאג -- |

 ...לַארּפַאק א ןעוועג ךיוא טס"ב וד ,ךָאד קנעדעג'כ .ןַאק'כ ,ונ ---

 א יװ ,שפיפ א רָאנ ,רעטכעלש ןייק ןעוועג טשינ םצעב ןזיא יקצָאנעינש
 טָאה רע .םינפוא ענעדישראפ הוא ןעײרדנָא טנָאקעג םיא טָאה'מ ,רענײזקעװ

 | .ןעגנולקעג

 .+אּפ סיקסוװָאלװאּפ ןופ קיד נעיינסיורא ,לָאמלײט רע טגעלּפ ,ןָא טלמעד ןופי
 | :סעומש א ףיוא ןענָאע ןפורסיורא ןוא ןָאשולּפ םוצ ןיײגניירא ,עקטאק

 | ?לארענעגשלארּפאק רעה:טָא ץענרע זיא וו --

 .ֿפײװ ,ןענסנעשטש ןפַאהטעגנָא ,ןענָאעל קידנפורסיורא ,רע טָאה לָאמנײא

 - רעבָא ,טנעקרעד ,דעלריטאנ ,םיא טָאה רע .עקטאלאּפ ןייא ןיא ןפָאלשעג ןענעז ײז

 ןיוש ץענרע ךדיײא ךיא בָאה וװ --- :טשרע ךיז טנָאמרעד רע זא ,טכאמעג ךיז

 סָאװ בילוצ ןוא --- .ֹוװ -- טנָאזענרעטנוא םיא טָאה ענסנעשטש -- ...ןעזעג

 רעד ןעוו ...?דיימ ַא --- סָאװ בילוצ ךיז טייטשחַאפוס --- ?ןייטש טרָאד ריא טנעפפי

 .טיירפרעד ךיז טָאה רע זא ,ןעז וצ ןעװעג זיא ,טרעהרעד סָאד טָאה קינשטורָאּפ |

 ,ןעשאטס רענעי ןגעוו טנערפעגסיוא ןוא סָאריּפאּפ א טימ ןעוועג דבכמ טָאה רע
 ,טייקרעכיז יד ןעמוקאב וצ ידכ ,טלשרעוועגכרוד רָאנ ךיז ןוא גלָאפרעד ןשטנווועג

 - .טהינַאיּפשעגכָאנ טשינ תמאב םיא טָאה רענַײק זא

 ןכלעװ ַא רעטנוא .ךיז רע טָאה ,טייקרעכיז יד זו עמוקַאב טָאה רע ןעװ ןוא
 ןגעוו רעצעמע םינּפֹא טָאה .קלאוווס ןייק טּפאכענסיורא ףכית דיירפיוא זיא'ס
 :ַאּפ ןכָאנ טזָאלעג ךיז טָאה ןאמיּפאק רעד ?ײװ ,ןקעהיטָאּפ ןעוועג עידומ םעד

 ?ענקעצ רעלופ ןיא ןפרָאװעגסױרַא ןוא בוטש ןיא ךיז ייב םיא ןפָארטעג ,קינששור

 זיא ,ןזָאלעגרעביא רע טָאה ביײװ .סָאד ראפרעד ;שעװ ןזיולב םעניא לייוו ,טײקטלפ
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 =ענמוא ךיז טָאה ענסנעשטש ןעו -- עשאטס .ןרָאװענ םולש ריא טימ ןפיפא

 :נאטיּפאק יד ןוא ןאטיּפאק רעד ןא ,טלייצרעד טָאה --- ןראשַאק יד ןופ טרעק

 ,םעד רעכיא ןרערט עקיצראה טימ טנייוועג גנאֿפ ,טעב ןפיוא קידנציז ,ןבָאה עש |
  ָאה'ס ןכלעוו בילוצ ,ןענאטשראפ טשינ ןיטולחק ךיז יז ןבָאה טנייה זיב סָאװ

 | / .קילנמוא אזא ןפָארטעג ײז
 רעד רעבָא ,ןעװעג ?חומ בייװ םעד טָאה ןאשיּפאק רעד ,טרָאװ ןייא טימ

 | | | .טשינ קְלָאּפ

 םיא ןיא טבָאקעגפיוא טָאה'ס ,רענָאה רעד ןגָארטעגרעשנוא טָאה קלָאּפ םעד

 ןוא ,שעװ םעד ןוא רידנומ םעד ןגעוו טֿדנאהעג ָאד ךיז טָאה'ס ןרָאװ ,ןרָאצ א
 איו, יר ראפ עשנאטיּפאק רעד טימ ןענעכערּפָא טנָאקעג ךעלדנע ךיז טָאה'מ

 !באמ טזָאלעג ךיז טָאה יז סָאװ ,ןעיַארטס יד ראש ,י"עיקצאהעפטיל ישטשַאמָאד

 יז טָאה טרָאװ םעד טימ סָאװ ,י"סעקידניא,, יד ראפ ןוא ,טָאטששטּפוה רעד ןיא
 יי - .ןריציפַא יד ןפורעגנָא לָאמא

 ,טכירעג םענופ רעציזרָאפ רעד ,שָאּפושס טכָאקעג ךיז טָאה ןטסקראטש םוצ

 ,קינשטורַאּפ םעד ָאניסאק רעד ןיא טרעהעגסיוא דָאװ עצנאג א טָאה רעכלעוו

 | | .ןענַאזרעּפ עקיטייז ןוא בייוו ןטימ ןאטיּפאק םעד

 םענופ .ןעוועג טשינ שעוועג אזא דָאנ זיא קלָאּפ א זיא קלָאּפ רעד טניז ןופ

 :כאמראפ רעד רעטניה ןפָאלעגמורא סינאּפ:קלָאּפ יד ןענעז ןָא ןגרָאמירפ עמאס

 םניטעג יד שזא ,רעגניצ יד טשימ ןלָאמ ןבױהעגנָא ןוא ָאניסאק ןופ ריט רעט

 וצ ךיז סעּפע טימ טכוזעג ןוא טרעדיושעגפיוא םעד תמחמ ןבָאה טיפוס ןפיוא

 פַאה קישטעפוב רעד ,רענעמ יד ןעמוקעטוצ ןענעז ןעגנוביא יד ךָאנ .ןקעדראפ

 - יעי ןופ ןוא .ןבע? יז זא ,טליפעג ןבָאה עֿפא ןוא ,לאוואנראק א תעב יװ ,טזײלעג

 עשגאטיפאק יד ,,טרּפ א ךָאנ טרּפ א טעוועילנאמעג ןעמי טָאה ריש טייז רענ

 ןַא טשרָאפעג רעטייוו ןוא טרעטנימעגּפָא יז טָאה'מ ,טשלחעג לָאמ ייווצ םָאה

 : | | .השוב םוש ןייק

 ,טולב טרעדָאפ ךאז עקיזָאד יד זא ,?ייטחוא ןא ןגָארטעגסיױהא ןעמ טָאה ףוס?

 ךיקצַאנעינש טקעטשעגקעװא טָאה'מ .הנרדמ רעטייווצ א ןופ ?עוד א ןייז זומ סע

 ןוא ,ןגיובנלע ןיא סָאש א ןעמוקאב טָאה ןאטיּפאק רעד ןוא ,,ןקעריטָאּפ ןגעק

 ןופ גָאט םעניא רעבָא ,קלָאּפ ןרעדנא ןא ןיא ןר ָאוועג טריפעגרעביא רָאנרעה זיא

 ?נוא ,טרילעוד ןבָאה יז וװ ,טרָא ןפיוא ןעננאכעג עשנאשיּפאק יד זיא רַאפסיורא

 :גיירא טרָאד ךיז ןֹוא ,טנערטחאפ טָאה רענוד או סָאװ ,לָאּפָאט ןצראווש םעד רע

 | | .ליומ ןיא ןסָאשעג

 ,רידנומ םנופ רענַאה ןבילוצ טצשהרַאפ יורפ שני ןצמ טָאה יווַא
 -גָא רעלקצרש ןטוופנ טקנוּפ םעד ףיוא ןעֹנצּו רעייגקידייל עקיזָאד יד לייוו
 סע בָאה ךיא ןוא ,ןייז טשינ ץלעקעלפ ןייק טיחַאב טָאנ לָאז סט ,ןזָאלבעג
 רֶצ וצוו ,טקַארט רצקישטשצלַאז ןפיוא ןשָאּפיטס טנַאמרצד רעבמצטּפעס םוא
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 ןואא :ןיזנעב:רימ ןופ טגנַאלרַאפ (גנודיילק רצליוװיצ ןיא קידנפיולטנַא ,טָאה
 טריפעגנָא טלמצד ןיוש טָאה רֶצ) ?קינוװָאקלָאּפ עינַאּפ ,רירנומ) רר זיא וו
 | .  "!?קלָאּפ רצייא זיא וו .(קלָאּפ א ַא טימ

 | .גנוריסאּפ א ךָאנ טאהעג ײז ןבָאה ןשָאּפוטס טימ

 :םיורא .לָאשטשַאק ןופ ןַאטולּפ םעד טריפעג ןָאעק טָאה קיטנוז ןסיוועג א

 טםשינ ןיוש ,ןוא יירפ טריּפשרעה רענלעז יד ךיז ןבָאה ,רעיופ םענופ ןעמוקעג

 | .טסעומשעג ,טָארט םייב ךיז קידנטלאה

 ?נוא ןעזרעד ןָאעל טָאה ,ךיז ראפ ןאּפש ןעצ א ל?לײװ ,טנעמַאמ ןטְצעל ןיא

 .טריװרעסבָא ןוא ןטלאהאבי טרָאד ריז טָאה רעכלעוו ,ןשָאּפוטס םיוב א רעט

 ןרעלונער א ףייא ןַאשולּפ םעד ןײא לעמש א ןָאטעג אה , ןָאעֿפ ,תמא

 | :ןָאטעג ףור א  טָאה שָאּפוטס רעבָא ,גנוטכא הוא ,טָארט

 | !רימ וצ ,לארּפאק -- |

 ןיא ?גנאמ ראפ ,ןעייר יד ןיא םעראיל ןראפ טלדיזעגסיוא םיא טָאה רע

 - יי ריי 5 .ןעגנוביא:עראק ןליופאב ןוא ,ןילּפיצסיד

 טםימ ,ןעננוביא עטסגנירג יד טימ ןעיירדסיורא דיז טוװרּפעג = ןָאעל

 י פ ןרעטײװהעד וצ ךיז ידכ ,ץאלּפ ןרעביא ןפַאלעג יוזא ײז טימ זיא ןוא ,ןפױל

 . טאהעג טָאה רע ?ײװ ,קידנעקניח ןעמוקעגוצ ןנעוװטסעדנופ זיא רענעי ,ןשָאּפוטס

 .המחלמ רעד ןופ סופ םענעסַאשעגכרוד א

 -?יילאפ פ, ןוא ֶק ןפיופ ןיופב ,טשינ ריא טנָאק ןעגנוביא ערעדנא ןייק ---
 :עג) ףרוטמ קי דנעטשלופ רָאיאמ רעד זיא ,טריפעגסיוא סָאד ןבָאה יז ןעוו

 2 - י - | .ןרָאװ

 ןַא עק'גייא יװ ,קידנעעז ,טעװעדפאוונעג רע טָאה -- ?ןעמו טפַאֿפ ױזַא --
 יי . .ןדָאב םעד ךיוכ ןטימ טשינ ןריר |

 / :עג םומו ןעמירק ןייז טימ  ךיז טָאה ןוא םעגייא וצ ןעננורפששגוצ ז"א רע
 + צָאלב רעד ןיא !שטעווקניירא םיא טנַאקעג טשינ רעבָא ,ןקור ןפיוא םיא טלעטש

 יירשעג א רע טָאה ,רענלעז רע געי ,ּפָאלכ רעטסעפ א ןעוועג זיא סָאה ליײװ ,עט

 | | יי | :ןָאטעג
 !ןעוועקשטארד ריז -- עדנאמָאק ןיימ: ףיוא ---

 ןראשַאק יד ןיא ןעמוקעג ןאמולפיס;נורניכראפ רעד זיא = ןפשרע םוצ

 ;ראפ ןייק םעד כילוצ טאהעג טשינ ט ָאה םלוע רעד .עטַאלב טימ טעקששאווראפ

 ?טסערנופ ןוא ,ןליופאב םיא טָאה רָאיאמ רעד ,ןלאפהאפ -- ןענָאעל ףיֹוא סורהו
 סכארש או טלמעד טָאה ענסנעשטש ןוא ;קילב ןייז ןפימעגסיוא יז ןבָאה ןגעוו
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 סעשַאּפופס ףיוא . ןשטנעמ ןעװעדרַאמ יזזא טוומעג ריוא ךיא טלַאוװ , :ןַאמענ
 ."!ןעמענ םיא לָאז ערעילָאכ יד זא ?לעפאב

 ,ןיקסװָאלװאּפ ףיוא קינװָאקלָאּפ םעד טצײרעגנָא שָאּפוטס טָאה ןגרָאמ ףיוא

 :ורה ןופ עסארט א ףיֹוא שראמנעראק א ןקיופאב םיא טָאה קינוװָאקלָאּפ רעד ןוא

 | ,טכַאנ רעצנאג א ףיזא רעטעמַאקיק קיס

 ןֿפימ ןָאטולּפ םעד טריפעג ישזנַארָאכ רעד אה לעּפא ןקיטכאנראפ ןכַאנ

 טעוועריקראפ רע טָאה רעטעמָאליק עכעלטע ךָאנ רעכָא ,וווטסונױא ןייק ײסָאש

 ,ערעיזָא:רעיגיװ רעד וצ ןעגנאנעגסיורא רעדפעוװ יד טימו זיא ןוא ןייראז דלאוו ןיא

 .רעיגיוװ םעד ןיא ןיירא טלאפ עשטנאה:ענראשש וו ,טרָא םענופ םייװ טשינ

 ןסיוטש ןגעלעג טרָאד ןענעז'ס ,רלאוו רעטקאהעגסיוא ןעוװעג .זיא ןבעלאד

 .ןקאהסיוא ןקידרעשניװ םענופ ןגײװצ
 ?רעביא ָאד זדנוא ראפ ןײז טעװ ןטסעב םוצ ,רעמייש.א/ ,הרבח ,טגיילעצ ---

 : י - .ןציזוצ
 ןכאמ םייב טערָאּפעג ךיז טָאה'מ !ןרָאװעג רעטייה םלוע רעה זיא רעייפ םייב |

 עקווויאמ א -- .דעלעסעקדלעפ יד ןיא רעסאוו טכַאקעג ,טסָארכ ןופ סרענעלעג

 טשינ טאש סע רעבָא ;עירפ וצ א ךיז טכאד ?סיבא -- טכאלעג ןעמ טָאה --

 | . | | .דיוא יוזא
 :עגנ טָאה'ס .טכאנ:לירּפא ןא  ,עקיטניװ ןוא עטקאק א ןעוועג ןיא טכאנ יד

 :ראווש יד ןפרָאװעג קידנשיור ךיז ןבָאה'ס ןוא ,ערעיזָא עטזיורבעגפיוא יד טשיור

 : | = ,סענסָאס עטאלדוק ,עצ
 "א א ףיוא םוװרּפענ ןעמ טָאה ,עשטנאה רעד ןבעל ,רעטייש ןסייווצ א ייב

 עב ץלא ײז ייב זיא רעטייוו סָאוװ ,"רַאש ןייק .טשינ רייד זיא ,לאורוג , :לװק

 קאילָאראק ןוא ,"שיורב ראפ ,עינאּפ ,טיוהב ראפ,, הנעש יד ןעמוקענסיורא רעס

 לָאמא טָאה רעכלעװ ,לוויש ןשירעיגיװ םעד ןגעװ ט?ייצחעד רערעליטש טָאה

 ...שָאּפוטס יװ שטאמורק א ,ןכאנַאמ  טריפראפ
 רעכלעוו ,יקסװָאלװאּפ ןפורעגנָא םעצולּפ ךיז טָאה -- ןוז ,רָאנ רימ גַאז --

 ?ליוויצ ןיא וטסָאה סָאװ --- ןענסנעשטש ןעמוקאב ביל סנשצעלי טָאה

 4 | .טשינרָאג טשינ בָאה'כ ---
 0 :עג רעטײװ טָאה עשאש רעד ,סָאװ ןרָאװ ,ןתמארעדניא .ןעוועג סע זיא יוזא

 נעראפ טאהעג ןיוש טָאה ענכאק ,ךיוא קעילאוו ,"עזַאֿפופעצ , רעד ןיא טעברא

 וצ ןוא סָאװ טימ זיא ,םיא ןָא ןָאפעג הצע ןא ךיז ןבָאה ײז --- לוש יד טקיד וי

 | | ?קעװאֿפצַאלװ ןייק ךיז ןרעקמוא סָאװ
 ןײא םיא טָאה עמָאז = .טאהעג טשינ טשינרָאג ךיוא רע טָאה עשראוו ןיא = |

 טָאה יקסלוטאמאש יד .טקידנעראפ סע ךיז טָאה ףיורעד ןוא טרעפשנעעג לָאמ

 יא ?טימסנבעל סָאד ןא ,ןעגנודראפ לרעמעק ןײז סָאה יז א ,ןעוועג עידומ

 ;?לעװ ראפ ,ןדיי ןכייר א טעגרהרעד טָאה ראסימַאק רעד זא ןוא ןרָאװעג רערעייש
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 טרָא סענסנעשטש ףיֹוא טָאה סיקסוועיאמ יד יב .רעטציא ,םיא טּפשמ עמ ןכ
 ןעמ ףראר עשראו ןיא זא ,ןרָאװעג רָאלק זיא'ס ...שרעדנא רעצעמע טעבראעג

 עשנוזעג ,עגנוי יד קידנגָארטמורא ,קירוצ .רָאי ריפ םימ יװ ,יינסנופ ץלא ןבײהנָא
 | | | .ןפיוקראפ םוצ טנעה

 ;ּפָארא רעכיג סָאװ לָאז רע ,ןדערנייא א ןעמונעג רעדיוװ םיא טָאה יקסװַאלװאּפ

 .לאנָאיסעפָארּפ א ןרעו ןוא עטאל ערענָאיצולָאװער יד ךיז ןופ ןפראוו
 7 לי

 א יװ  וטסעוו  +.?עיצאלופיּפַאק ,, א ןביירשרעטנוא טסעװ 'וח בוא --
 ןוא ןראשָאק יד ןיא ןפָאלש ,לסעק םענופ טסעק ןגירק לאהּפאק רעקינימהעטךָאנ

 ןביילב ריד לָא'ס ,טעברא ןא ןגירק וטסעװ ווװ .דעלשדוח סעטָאלװ = קיצכעז

 | | | ?רעלשרוח סעטָאלז קיצכעז ענייר

 רע טעװ ץעגרעניא ,רעלקריוו :טכערעג ןבעגענּפָא םיא טָאה ענסנעשטש = |

 וא ,סנײז טהנעטעג רעטייװ ישזנַארָאכ רעד טָאה ,ןעניפעג טשינ טעברא אזא

 או םיא יב ןרעווװ רע םעוו רָאי יירד ןופ ךשימס ןיא ;ןבייהפיורא םיא םעוװ רע

 ּסעטָאלז טרעדנוה ייווצ רעביראו :ןָא טכארטפ א רָאנ רע לָאז טאש וחס

 | : !רעלשרו

 טנררָאעגנײא ןא ...רעדניק ,בייוו א ,טרָא ןפיוא| לנו או ןבָאה טסעוו --

 : | .ןבעל

 םָאה ,ןויסנ א ראפ טלעטשעג ןענסנעשטש רע טָאה טייקיצראהטוג תמחמ |

 :תמא םעד טגָאזעג רענעי ראפרעד םיא

 .משינ רימ טכערּפשטנא טסניד:רעטילימ סָאד --

 | | ?םָאװחאפ --

 ראפ :ןגיוא יד ראפ םונחיג ןצנאג ןייז טימ ףיורעד םיא ענסנעשטש ןוא

 ןשטנעמ א ןרטּפ ןעמ געמ ןיא ,"רעשיוה , א ןייז טלָאװ רע זעװ וליפא !?סָאּוװ

 יר ןבָאה ןלָאז רעטעברא יד זא ,רע ליוװ רעמעכרא ןא יוװ סָאװ ,זיולב ראפחעה

 ?טכאמ

  ילימ שיצירּפ ,רעטילימ רעײז זיא סָאה -- טגָאזעג .רע טָאה --- ןיײג --

 +ֹוג א ךיז טפערש'ס ןעוו וליפא .טשינ תוכייש םוש ןייק םעד וצ ןבָאה רימ ,רעמ

 עכלעוו ,יד ןגלָאפ זומ ןוא ןָאטפױא טשינ טשינרָאג ךיוא רע ןָאק ,לארענעג רעט

 סָאװ ןוא .ןשָאּפוטס ןסערשּפָא ךימ םזומעג רָאד טָאה רע .ָאד ןעװעטַאבעלַאב

 א ,ןרידנומ עיײג ?עיצקעּפסניא ןײז רָאנ קְלָאֹּפ םעניא טרעדנעעג ?לכב ךיז טָאה
 ןענעז ןשינעטלעהראפ יד רעבָא ,תמא ,רידנאמָאק רעיינ א ולופא ,ָאניסאק עיינ

 וצ רוצוּפָארעטנוא ןא רעדָא רענלעז א ןופ גנוטכולפראפ וד --- ?עיצַאלוטיּפַאק , *

 רעטנוא טבוורש סָאוװ ,רעד -- "טנַאלוטיּפַאק, .ןימרעט ןרעביא רעטילימ ןיא ןעגיד

 .(רםחמ ןופ גנוקרעמַאב) .גנוטכולפראפ  אוא
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 /טירד א ןעמוקאב טָאה ץעינַארדעג ןוא ,ענעג יא יד ןשטנעמ יר ,ענעגייא ירד
 | : ...קדנרעטש

 :נעמ ףיוא ריז ןָאק ךיא --- ישזנָארָאכ רעד ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- רעה --

 ראפ .ןפמעק סעּפע ראפ זומ רעכלעװ ,רענלעז א ןרָאװעג ןריובעג טסיב וד .ןשט
 זיא'ס רעבָא ,ךאז עקיזָאד יד עז ךיא ?ליוויצ ןיא ןפמעק וטסעוו ךאז א ראפ סָאװ

 ;רעטָאפ סָאד ןקידייטראפ תוחּפח:לכ7 וטסעוו יוזא ןוא .ןבעל ןייד דָאש א רימ

 ןרעוו וטסנַאק ,ןעמוקמוא טשינ טסעװ ןֹוא ,המחלמ א .ןיײז םעוש'ס' ביוא .דנאֿפ
 ףרוװרַאפ א יװ --- קישיינ ךיוא זיא ריציפֲא רעקיבײא ןא .ישזנַארָאכ א וליפא

 ?עװק וצ רעכיב ןוא רענלעז ןופ טייקראבקנאה לסיבא ןבָאה טסעװ . ןסיוועג ןראפ |

 2נָאו טעוו/ס זעװ ,ןוז ,ץראה ןראפו ןּפָארט ןרעטיוק םעד ןוא ,ןפָאלשטײא ןראפ ןענו

 | ?יעיצאלוטיּפאק,, א ןביירשרעטנוא שסעוו ..,ןָאט וצ ייוו קראטש ןבייה

 ענסנעשטש טָאה --- ןסעגראפ טשינ לָאמניײק ישזנַארָאכ ןאפ םעד לעוזכ --
 .ןייז טשינ ךיא לעװ "שנאילוטיּפאק,, ןייק רעבָא -- טפמעדעג טרעפטנעענּפָא



 2נוװעג יקספוטַאמאש יד ךיז טָאה -- ?טשינרָאג ןופ ריא טסיײװ זיא -- = |

 ךיא בָאה ןרָאפקאדער יד ןוא ,ןבירשעג זדנוא ןגעװ ןבָאה ןרעירוק עלא -- .טרעד

 | | ...םעזעב ןטימ ןענאדנופ טזומעג

 ענסנעמ טשי סָאוו ,טקידיילאב לסיבא ןעוועג ליפא זיא יקסלומַאמַאש ידו

 | | .טשינרַאג ןופ טסײװ
 יי .ומנע ייל ----

 טפירשפיוא רעשיסור א םימ עלעקשוּפ ןכעלכ א .טננאלרעד םיא טָאה יז
 ..שעוו טימ ,ֿפסעק םוצ טיירדעגסיוא דיז ןוא *קע בויד קא כא ט ,

 םענופ עיצוקעזקע רעד ןגעװ ,ןבירעגּפָא קראטש ןעוועג ןענעז .ןטינשסיוא יד

 טָאה גנוטייצ ןייא .סמטמויטשאב טשינרָאג -- טרעקראפ ָאד ,יֹוזא ַאד ,ראפימַאק

 לגיז ןטימ ,קערש ןפרוטמ ןֹופ ןײצ יד טימ טּפאלקעג טָאה רע, זא ,ןבעגעגנָא)

 םיא טָאה הּפצוח ןייק,, זא -- עטייװצ א ."םינּפ ןכעלסעה ןפיוא ןכערבראפ ןופ

 ;סיוא םעד טָאה רע ןעװ ,טיוט ןטימ םִינּפלא:םינּפ וליפא טקעפעגפיוא טשינ

 :גנוסירנאב רעלאיגעלַאק א טימ) טסירנאב טייקיטכערעג ןופ טקאו םענופ רעריפ

 ףיֹוא ,שרעדנא ירמגק ןבירשעג סנקירעביא טָאה'מ) *!שושטאמ וטסכאמ סָאװ,

 ;םיורא רעקיטלינכײלג א זיא ראסימָאק רעטמיראב רעד , :עטָאנ רעקיטעמוא ןא

 2ריילראפ ןֹופ ץפיז א טימ טשינ ביוא ,הילת רעד ןופ ןגימש יד ףיוא ןעגנאגעג

 ."נעוװ ןרעווש א ןופ טרעשאמעגסיוא קראטש זיא סָאװ ,שטנעמ א יװ ,גנורעט

 ?ןעגנַאהעגּפיױא רילעוווי םענעי ראפ ,סע טסויה ,םיא ןעמ טָאה --

 ענעדישראפ ןזיוועגסיורא ךָאנרעד ךיז ןבָאה ה'ס ...םעד ראפ- ראנג טשינ ---

 .,ראמוימָאק ןפיוא טנַאה ןייז טניילעגפיורא יקסוועיעשטאמ מָאה ץלא ראפ .ןכאז

 ןוא רעדניליצ א ןיא  ,ןצראווש ןיא ןצנאגניא םיא וצ  ןעגנאגעגסיורא זיא רע

 .סיפ יד וצ ןָאשעג ףרָאװ א ךָאנרעד םיא רע טָאה סעקשטנעה יד ,סעקשטנעה

 .רעטײװ טנעייל ...ןעגנַאהעגפױא טנאנעלע ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,טָאה רע

 טָאה טכאנ עמצעל יד זא ,ןעמוקאב ריז טָאה ןפינשסיוא עקידרעשיײװ יד ןופ

 ?עג רעקיניװ-רעמ ץלא סָאה ָאד .האווצ א טלעטשעגנעמאזוצ ראפימַאק רעד
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 2ישראפ רעפנוא ןענַאינאּפמָאק יד ןשיװצ טלייטעגרעדנאנופ טָאה רע .טמיטש

 רע טָאה ןַאשיּפאק רעדירב עסיוועג ;ןעגנונערָאװ ןוא ןשטניװ ןשינעמענוצ ענעה
 :עג א ,"ענרעבליז ןוא ענעניטשרוב סָאד ,ךעלציּפשנראניצ ,, ענייז ןבירשעגּפָא

 ?טַארּפש לָאז, :עציטש:סגנורעכיזראפ ןימ א ,רעמ סעּפע -- עקטַארּפש רעסיוו

 ןראפ ןבָאה יז טעװ ,טנעמעשטוק ןגנאל ןרעשניה לציירק ורעמניה .ןכי טֹוג עק

 א יקסלוטַאמאש ינאּפ רעד , טקנעשעג רע טָאה ףוס עמאס ןפיוא ןוא ...י"דניק

 ןטימ טפעג:הריד .רָאי סקעז ראפ רימ ןופ טאווארקנהילת םענעילּפַאנ א רפעמ

 | ."קילג ףיוא ןענסנעשטש ןבעג יז ףראה טפקעה או זא  ,יאנת

 .?רימ טאהוקא .סָאװראפ ?ּפָאק ןיא ןיירא םיא זיא תעגושמו א ראפ סָאװ --

 .?טנעעג יקסלוטָאמאש טָאה -- ןרָאװשג ןעגנָאהעג טשינ לָאמניק ןיב'כ ---

 סע טסייוו רעװ --- .שטיּפָאק םענרעצליה ַא טימ שעוו סָאר קידנשימ טרעפ

 וי = .טלמעד ךיז טכאד ןשטנעמ .םעד סָאװ ,ןטרָאד
 ןוא ּפָאצ רעסייװ א יװ עלעקעּפ א עדָאמָאק רעד ןופ ןעמונעגסיורא טָאה יז

 | ..שיט ןפיוא טניילעגקעוא טיהאב

 טָאה ריש יד !טאהעפ טימרעד בָאה'כ ןשִינעײרדראּפּפָאק א ראפ סָאװ -- = =
 -- ..םעקורעבײרש ָא:יד ךָאנ ,םינוק יד ךָאנ טכאמראפ טשינ ַאד ךיז

 .םעּפע טשינ ,ןּפיל יד קידנצראטשסיורא ,תונעט טאהעג יקפ?וטָאמאש יד טָאה

 טָאה סָאװ ,טאמשטלא ףיוא עקיצנייאנואנייא יד רָאנ ,יקס?קוטַאמאש עדאיל ןייק
 :ייצ יד ןיא ןרָאװעג ןבירשאב זיא עכלעוו ,ראסימַאק ןכָאנ ?קירטשהילת סָאד |

 .ןבירטעגכרודא םעזעב א טימ ןרָאפקאדער טָאה ןוא ןעגנוש

 .סָאמ עכעלטנרָא ןא .רעפעמ א טארוקא .טקישענוצ טָאה יקסוועועששַאמ --=|

 יי ןדיונשפָא דלאב ךייא ?עװ ךיא

 .ריז ראפ סע טסטלאהראפ !?חור א ראפ סָאװ וצ -- ==
 ךימ רעהא ןעמוק לָאז רע ?קינהילת א טימ ןבײהנָא !ריא טרער טָאװ י--

 רעד ףיוא ןליײשעא ךיז ןלָאז רימ ,טגָאזעגנָא טָאה רע ?טכענ יד ןיא ןקערש
 י !טפלעה רעיא ריא טָאה טָא -- טפלעה

 םעד טָא ,?קירטש עקישטילג עקיצומש סָאד ןעמֹונעג טָאה ענסנעשטש
 - -  .*!קיֿפנ ףיוא *ןענסנעשטש , -;רײשּפָא םיצ סחאסימָאק םעד סאּפש .ןקיֿפיב

 | ןופ ךיז יוזא םתס שגיילעגרעביא סע ,עלעדער א טיירדעגפיונוצ טָאה רע

 .רעשייווצ רעד ןיא עינָאלד  ןייא

 רעד ןעמ ָא ָאק ,לשמקי ,פ8יווו ?םינ וק ףיורעד ןעװעג ןענעז'ס זא ,טגָאז ריא ---

 | ?ןעמוקאב ראפ

 .ןכעלקילג םעד :שוליוּפ ףיוא *
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 רענייא .ךאז עשירָאטאמא ןא זיא'ס .ןעמעוו ןופ ,ןעװ יז טדנעוװעג עס ---
 ..רעייא ןלעטשוצנדירפוצ רָאנ יבא ,סעטָאלז טרעדנוה ףניפ- ןבענעג רימ טָאה
 ; .חלכ

 | א !?ןעװעג ָאד זיא יז --
 :ירשעגנָא ןדנוא ןגעוו טָאה עמ רָאנ יװ ,דלאב ןפיוק ֹוצ ןעמוקעג זיא --

 | - ?טקידנעראפ ץלא יאדווא ןיוש יא ךייא ןשיװצ ...ןב
 .טקידנעראפ --- |

 ...ןעמוקעגניירא רעהא ןענעז יז ןעו ,טכארטעג עקאט ךיא בָאה יוזא ---
 ,עלעסישי נק סָאד ןיײא יוזא ריז בייר ריא .ןע עוועג סָאר .זיא םיבוט:םוי יד ראפ
 - בייר'כ ,עפעסישינק עמאס ןיא ןָאטעג פאלק א ןעמיורפיוא םייב ךיז בָאה'כ ?ײװ
 ;עקָאיפעגסיוא ןא ,ןיירא טמוק יז ןוא םנדײז ןופ רוש:רוש א ָאד ןוא ,ןייא ךיז
 ?םיא טגָאק ריא . ..ךעלרישאג םיא םימ !עקידעקעמש א ,עטעוו

 - | : ?סיוא רע ֿפעז יז --

 .:ענרָאפ א ןליפא ,רעקידחשקשינ א רַאנ רָאנ ,רעכעליורג א ,רעכיוה א -- |
 זא ,ךיז טכאד רימ רָאנ ,עיבארכ א ?ןעלשמסיוא ךייא סע ךיא לָאז יװ ג .רעמ
 ?וועיעשטאמ יװ ,ןצראווש ןיא סיוכרוד ןוא רעטענורב א ,רעשונאטעלע ןא ..דויי אה
 .ןרָאפראפ רימ וצ ריא טימ רע זיא ָאטיױא ןא טימ .יקס

 ?טפראדעג ַאד יז ןבַאה סָאװ ---
 זיא רע -- ךיא גָאז -- ָאטשינ ןיא רע, .ךייא טשרמוֿפכ בײהנָא ןיא --

 -- ַאי, .?לקירטש ץנעי כָאה ךיא יצ ,ךדיז יז טנערפ טלמעד .ירעטילימ ןיא רָאד
 .יז,טנַאז -- "רימ סע טפיוקראפ, "?ָאד טייג סָאװ ןגעװ ןוא --- ךיא גָאז
 .?ןֿפײטעצ ךיז רימ ןזומ ?כ:םדוק לײװ --- ךיא גָאז --- ןפיוקראפ טשינ לעוװ'כ,
 ֿפײװ ,עשוינאּפ ,טשינ ןָאק ריא) .קילג ףיוא עלעקיטש א שטָאכ ,רימ יז טעב
 ךָאנ ןיוש זיא יװ םנייה ,קילייה זיא -- תמ ןכעלניײװעג א ךָאנ טביילב'ס סָאװ
 :ַאלז טהעדנוה ןבעג ךייא ?כיא , :ריפ רעד ןֹופ רענעי טפמעד ."םענעגנָאהעג א
 ."ןייז טשינרָאג ןופרעד ךיוא טעװ ,טרעדנוח יײװצ וליפא , :םיא ךיא ןוא ."םעמ
 ףיסומ ץלא רע טָאה יוזא ןוא ."ךיז טגיילרעביא ,טרעדנוח יירה ןבעג לעװ'כ,
 זיא'ס ,טַאקָאװהַא עינַאּפ, :טּפאכעגנָא טנאה רעד ראפ םיא טָאה יז שזא ,,ןעוועג
 וצ רע --- טקידֿפושטנַא ,, "!לקירטש א ןיולב ןזיא/ס ,טנאילירב ןייק טשינ ךַאד
 .סָאד ןיא ,גנאלראפ רעיא סָאד זיא םיוק ,עקנעשָאז ינאַּפ ,טקידלושטנא --- ריא
 .רֹוחֹב רעד ...ןשטנעמ עדליװ אראס ."טנאילירב א רימ ראפ ?קירטש עקיזָאד
 ד ןוא !טלעג ןבָאה יז ?יײװ ,?קיטש א ּפָא יז דיינש יג זיא ,רעטילימ ןיא ןיא

 טשינ ןיא !עטמעשראפמוא ןא ןיטולחל ,עטמעשראפמוא ןא זיא --- ...רעייא :
 | | | .ריא ןגעוװ ןדַײר ?יפיוזא לָאז עמ ,טרעוו

 :ענ יא יז .טרערעג טשינ לָאמניק ךָאנ יקס?וטָאמַאש יד טָאה גנאק יוזא
 ?עגרעדנאפאפ גנוצ יד ריא טָאה םור רעד ,רעקידוועדעראב סיוא טעז ןרָאװ
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 סָאװ ,ןשטנעמ ןופ טייקענדעשז יד טָא טרעדורעגפיוא ריא טָאה'ס ןוא --- ןדנוב

 .רעטילימ ןיא ןעװעג זיא רע ןעו ,ןערווירק טלָאװעג ,ןענסנעשטש ,םיא טָאה'מ

 | | ?יימ ןעקנירט טעװ ריא ---

 ,עגיילק א ,סעפעג ןטימ עקפאש רעד רעטניה טלקייקעגקעוא ךיז טָאה יז =

 | ...רָאופאלאק רעמוג א יװ .,יורפ א --- עקיכעלייק א

 ןוא טיורב זיולב ,טיורבשטנווָא ףיוא בוטש ןיא טשינ טשינרָאג בָאה"כ ---

 .ןסענָא ךיז ןעמ ףראד םעד טימ ,סעקסילק ןוא ,סטעפ:ריזח

 עלעּפעפ א ריז ראפ ךיוא קידנעמענ ,ןוא שיט םוצ טצעזעגוצ ךיז טָאה יז

 רע טעװ וװ ,ןָאפ וצ טציא רע טכארט סָאװ ,ןעגסנעשטש ןָאמעג גערפ א יט

 .ןעגיווװ

 ווו טשינ לײװדעד ךיא בָאה ןעניווו רָאנ .טעברא ןכוז לעוװ'כ --

 .קידטזָאלב : ,עלעדער א ןיא ןפיל יד ןגיוצעגנעמאזוצ טָאה יקסלוטַאמאש יד

 - ןיא .רָאי יײװצ עּפאנק ריא יב טניוװעג טָאה ענסנעשטש .ייפ רעסייה רעד ףיוא |

 - סָאװ רעזעניכ יד ...רעלָאצאב א ,רעליטש א ,רָאטאקַאלבוס רעטסעב רעד ןעוועג |

 ;רעטָאפ רעײז ןיא ןרָאפענקעװא ןענעז יז רעבָא ,טלָאצעג ךיוא ןבָאה תמא ןא

 - מָאק םענופ טסערא ןכָאנ ךיילג ןפָאלעצ ךיז ןענעז '!רעניקעפ , יד ןֹוא ,דנאל

 :רעלעק יירד עלא .קילגמוא םעד פ טליפעגנסיוהָאפ ײז ןבָאה םערושטש יד יװ .ראס

 ,יײז ןלָאצ לָאמ א .סעילימאפ סיוכרוד ,טײקמערָא יד ןעמונראפ טָאה ןעגנוניוװ |

 .זיוה ןצנאג ןרעביא ןעמעראיק רעבָא ,טשינ לָאמ אה

 קאששרָאילפ ךיז טעוו רשפא ,גנוניוװװ םוש ןייק טשינ טציא בָא כז ---

 ריא טנָאק םנטסכעה ...םישדח ףניפ ראפ קידוש ןיוש זיא רע ?לײװ ,ןביילקסיורא

 .ןסיורדניא רעדיײא רעסעב ץלא זיא ?זייהריפ ןיא .?זייהריפ ןיא ןפָאלש

 .טקנאדאב טָאה ענסנעשטש
 ןכָאנ לקירטש סָאד טיורב םעד ןבעל ןגעלעג ץלא ךָאנ ןיא שיט ןפיוא-

 | .השורי ריא ןעמארוצפיוא ןסענראפ טָאה יקסֿפוטָאמאש יד .ראסימָאק

  טָא ךיא ףראד סָאװ וצ ןרָאװ .טפיוקראפ טשינ טָאה ריא סָאװ ,דָאש א --
 | | .ענָאבָאבאז א םעּפע ?לקירטש סָאד

 .ןיײב ןופ ּפָא סלאפנדעי טיה סָאד .יוזא טשינ טדער ,ֹוג ---
 ךיא | .טלעג ןייז טעװ עס זא ,ןפיהּפָא ןיילא ךיז ?עװ ךיא .עדסאכ א --

 | .ןיירא ןבעל ןיא טלעג ןבָאה זומ
 רימ ןלעוו ,טליוװ ריא ביוא .טָאּפ אלקי רעּפאנק זיא םימרעד טימ ,אלימ --- 

 ףניפ ףיוא ןדיינשעצ סע ןָאק עמ .םענייא ראנ טשינ .ןעניפעג קידנעטש םינוק

 | - ,רעדנוזאב ןפיוקראפ סכע?טיא ןֹוא ךעלקיטש
 ' | | ?לפיוו ראפ ---

  טלמעה .ָאטשינ ףיורעד ןיא זײרּפ ןייק ,ןֿפעב םענוֿפ קיגנ עהּפָא זיא'ס --

 .:יוזא .זירּפ:ןטנאילירב א ,זײרּפ עטוג א ןכעגעג טָאה'מ ,עיזאקַא ןא ןעוװעג זיא
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 מעוו ?קיטש א קיצנָאװצ ןוא ףניפ ראפ רעבָא .ןבעג טשינ רענייק ןיוש טעוװ .לופ

 | | .רעטרעדנוה רעטסעפ א ...ייווצ;סנייא ןייג סע
 ןוא רימ ראפ רעטרעדנוה א ןייז לָאז'ס ,םינוק דָאנ םורא ךיז טקוק -- |

 | : - -  ..אחרש רעד ראפ ךייא ראפ סעּפע
 ?ראוו ןיא טעברא ןרָאי ךָאנ .קעמנָאיאמ רעצנאג סענסנעשטש ןעוועג זיא סָאד

 ?קירטש סָאד -- ןבילבראפ ?יפיוזא זיוקב םיא ןיא טפניד:רעטילימ ןכָאנ ,עש

 יי .ראסימָאק ןכָאנ

 ןרעטצניפ סיקסלוטָאמאש רעד ןיא ,למעבר ולעפ ןפיוא ןפָאלש ךיז קידנגייל

 ןיא ןבילבעג ןעגנעה זיא סָאװ ,לרוג ןקידרעשייוו ןייז ןעזעג רע טָאה ,לזייהריפ
 . קירנביל טשינ טָאה רע רעכלעו ,ןעכָאז ןוא ,?קירטש א ףיוא סָאמ רעסיוועג אי

 מייקטנלע ןוא טייקשרעגנוהעגסיוא רעד טָא דָאנ זיא רע רעכפעוו וצ ,שרענאב יז
 .+עגרעביא ךיז טָאה רע סָאװ ,טוג .ןפַאלעג לאזקָאוװ םענופ ךיילג טשינ ריש

 רעד .סאנעצעמ םעד בלעוועג ןיא ריא/ יב ןפָארטעג רשפא טלָאװ רע .טקראטש

 ?לושטנא, :ןָאפ לכיימש א ריא וצ טנַאקעג טלָאװ דיי רעד עיכאהכ רעכעליוהנ

 :ערָא ןקיזָאד םעד ךיא לעװ .,סע ךיז טשטניוו ריא ביֹוִא ,עקנעשָאז ינאַּפ ,טקיה
 | ..."ןזָאל ור וצ  זדנוא לָאװ רע ,סעטָאקז רָאּפ א ןבעג ןאמ =

 ולָאּפ יד ןֹופ .לזייהריפ םעניא ןעמעטָא וצ סָאװ טימ ןעוועג טשינ זיא'סי

 עטפיוקראפסיוא טשינ ריא ןטלאהעג טָאה יקסלוטָאמאש יד עכלעוו ףיוא ,סעצ

 ענערָאװעג עילאק יד ןופ קנאטשעג רעליופ א טפמעדעגסיוא ךיז טָאה ; ,הרוחס

 יד ןופ קני ןטלאק ןפיוא ךעלעּפָארפ טימס טצעזענּפָא דיז טָאה רע .ןסנירג

 ןלאפעגּפָארא ןענעז קנּפָארט יד .ּפאלוּפ ןטלמישראפ ןקירעדינ ןפיוא ,טנעוו

 ?ילג ,סנּפָארּפ יד יװ ,ןעוועג ןענעז ןעקנאדעג יד ןוא ,םינּפ ןפיוא ,?טעב ןפיוא

 | | .עטמסראפ ;עקיששט

 ץלא ןכלעװ ןיא ,ּפָאק ןיא קיטײװ א טימ ןענאטשעגפיוא זיא ענסנעשטש
 טכאנ רעד ךרוד זא ,קורדנייא םעד טאהעג טָאה רע ..טלבריוועג ענטומ טָאה

 טפאזענכרוד זיא ץכעוטנַא סָאד .טקעדאב| למיש טימ םינּפ סָאד םיא ךיז טָאה

 ןופ קנאטשעג םעה טריּפשענ רע טָאה סאט ןיא וליפא .טיײקעלכוט טימ ןרָאװעג
 | | .פרעמעק:ןייּפש סיקסלוטַאמאש רעד

 רע יװ ,ןבָאה יז .יקסוועיאמ רעדירב יד ןופ דאלקס םוצ ןעגנאגעג זיא רע |

 | ,רעפעברא םעיינ א לרָאטנאק ןיא טאהעג ,ןעזעגרַאפ סע טָאה

 טשינרָאג זיא לײװרעד --- .טנָאזעג ײז ןבָאה --- רעײז ןרעיודאב רימ --
 | .םֹורא שדוח א ןיא טמוק .ןאראפ

 .טעברא ראפ ָארויב;טגנופטימהאפ רעד ןיא קעװַא זיא רע
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 , ?דאפ ר רעייא -----

 טשינ רע יא לעזעג:רעילָאטס ןייק ?זבעגנָא רע לָאז ראפ א א ראפ עשיז סָאוװ

 ןעװעג רע ןיא לגניינרעפ א ראפ .טלעפעג ךס ןייק טשינ טָאה'ס שטָאכ ,ןרָאװעג

 ןיוש ךָאד טָאה רע -- ןײנ ?רעטעברא ןכעלנייוועג א ראפ ןוא ,טלא וצ ןיוש

 ןבעגעגסיוא ?יפיוזא ןוא ,סיקסוועיאמ יד ןופ ָארויב רעד ןיא טעבראעג טאהעג

 | .גנודליב ףיוא

 ריז .ייטשראפ'כ .-- .ןבעגעגנָא קידהּפצוח רע טָאה -- טסילאהויב א --

 = .האלקספץליהעג א ןיא רעטלעטשעגנָא;ץאלּפ א ןײז ןָאק'כ .ןענַאפעלעט ףיוא

 .טמירקראפ ךיז טָאה לרעטצנעפ ןרעטניה רעטמאאב רעד

 יירשראפ ?עוו'כ רָאנ .ןכאפ עטמיטשאב ןייק טשינ ץלא ןענעז סָאד --

 ' - .םורא רָאװ א ןיא טמוקי ,עטיב
 .ןיקצאנרעיב טננעגאב ערבָאד ףיוא רע טָאה ,ןטרָאד ןופ ךיז קידנרעקמוא

 יקצאנרעיב יצ ,ןַאפעג גערפ א טָאה עגסנעשטש .טסעומשעג לייוו א ןבָאה יז |

 : = .טעברא זיאס עכלעוו א םיא ראפ טאהעג טשינ טלָאװ

 ןפראש א ןענסנעשטש ףיוא ןָאפעג ףרָאװ א טָאה רערעל רעקילַאמא רעד

 ,קילב
 ?ןנמ:רב א ---

 ..ןעוועג הרומ ענסנעשטש טָאה -- ןנמ:רב א ---

 .ןעמענרעמ גנוא ךיז טעװ ריא יצ ,טשינ םייוו'כ רָאנ ,בָאה'כ ,רעלקריװ ==

 -  ?ןיטגָאט א ראפ סָאװ --

 :לעזעג .לּפעק םענופ זיא ןדנוא ייב .ןױלנַאט ןייק ַאטשינ ןיא זדנוא ייב ---

 ,ןגָאז רימָאל ,סקעז םורא קיטימ רַאנ רימ וצ ןיירא טמוק ...טעברא עכעלטפאש

 יי .רעמיצ םענענייא םעניא ןיוװ ךיא .םקעז ךָאנ ?טרעפ א

 ?נעילעגרעביא ,ןשָארג קיצכא ראפ קיטימ א ןסענענּפָא טָאה ענסנעשטש

 רע זא ,טארוקא קידנסיװ ,ןעגנאנענסיורא ןיא ןוא ןסנַאטַא עלא ןעגנושייצ יד ןיא

 ןגירק וצ ףייא גנונעפָאה עכאווש א ןוא םנשָארג טימ םעטָאלז יירד טגָאמראפ

 . | .מעברא ןּכיגניא

 . רע טָאה .,,יקסגאיװָאלס לעטָאה , ןיא ןעמוקעג ןיא רע ןעװ ,סקעז םורא

 | .ןעגנורעדנע עסיורג ןפָארפעג טרָאד

 טשינ רעציײוװש םוש ןייק טרָאד זיא לָאמא .רעצייווש א -- ןעמעלא ראפ |

 .:נאק רעד ןופ ןגיובעגסיורא קילבנָא סענסנעשטש ףיוא ךיז טָאה טציא ..ןעוועג

 | .ּפעגק עניורב טימ עקרושזופ ענעטאנארגנלקגומ א ,עשיטרָאפ

 יי ?ריא טפראד ןעמעװ |

 ;פיירג ןייק ?ביימש א טימ טקיר רעגסיוא טשינ ,טקובעג טשינ ריז טָאה רע

 טאהעג טָאה ענסנעשטש *...ךיז טשטניװ רעה רעטרעעג רעד, :ןעניד וצ טײק

 :יגראג םענעגָארטעגּפָא םענרעדָאמ טשינ א ןיא ןעוועג זיא ,םינּפ טנרַאזראפ א
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 םׂשינ טשינרָאג ךיז ןָאק טסאג אזא -- עטנידעגסיוא ,פװיטש ענעסירעצ ,רעש
 ןעמעוװ וצ --- :בראה ןָאטעג גערפ א טָאה גָאלַאכיסּפ רעצייווש רעד .ןשטניוו !

 .ןגיובנלע ןראפ ןענסנעשטש ןמלאהראפ ןלעװ טלָאװ רע יוװ --- ריא טפראד
 | .יקצאנרעיב ןאּפ םוצ -- ||

 | .סשכער ,קָאשש רעטייווצ ,ןצעביז רעמונ -- |
 ךיז ןוא לשומ:עשינ םעד ןופ רושזאבא ןרעטנוא ט זַאלעגּפָארא ךיז טָאה רע

 ."םערפסקע , ןא טימ טלעטשהאפ

 ץבעשייר ןוא טפאנ טימ טריּפשעג ךיז ןגיטש יד ףיוא ןיוש טָאה לָאמא
 יד ןוא ,ןסומירּפ יד טלאנקעג ןרעמונ יד ןיא ןבָאה'ס ווו ,קָאטש ןטשרע םענופ
 םימ ,ןרינאמ ענייפ םימ ,עקידועגײװש א !קערש א זא ,טעקיסעג טָאה םיונ
 תונורכז יד .רעקימעדאקא ןוא ןטנארגימע ןופ טיונ יד .סעיצאריּפסא עסיורג
 ראפ ץלימשעג עּפאנק עבלעז סָאד ןבעגעג ןבָאה ענעי ןופ ןעגנונעפַאה יד ,יד ןופ
 דראבמַָאל רעד ךיוא ,עדרעוװָאקס רעד ףיוא ןרָאװעג םגיילעגפיורא זיא סָאװ ,םעד
 םורעד ךיז ןבָאה ,ענעי ןופ ןוא יד ןופ םישובלמ יד טצאשעג סנייצלא טָאה
 ןקָארפָאלש ענעדישראפ ןטימעגסיוא רעלדניירפ רָאדירָאק ןקידתופתושב ןפיוא
 ןקיסאּפמוא ןראפ ןכאהפש ייווצ ףיוא קידנקידקושטנא ךיז ,סעמַאשזיּפ ןוא
 ;עש פ רא, ןוא *7!א טס 7 אש יָא פ ,עיטיניװזיא ,ךָא; -- יָארטס
 . סָאד זיא ץלא ףיוא טקוקעג טשינ לײװ -- **"!!עינצָאמיאנ םאשארּפ
 | | .םיונ עטנאלאג א ןעוועג

 רעטסופ רעד .טירט יד טפמעדעג עקשעטס:ךעּפעט עייג .א טָאה רעטציא
 סיצעביז ײװצ ראפ  ענעיניה רעכעלטירשרָאפ טימ טמעטָאעג טָאה רָאדירַאק
 .םולענסיוא ךיז טָאה'ס ,םעקנישאמ יד ןרָאװעג ןניוושראפ ןענעז'ס .תעל:תעמ א
 : ענעזעוועג ןופ ןקָארּפַאלש יד ןדנוושראפ ןענעז'ס ,םילכאמ ןופ חיר רעד טרעט
 - עצנאנ יד ,גנונעדרָאמוא עצנאג יד ,סעדָאװשיָאוװ עקיטפנוקוצ ןוא ןרָאטאנרעבוג
 /  ?נאיװַאלס לעמָאה; רעטשיעּפָארייארַאפ רעד .דארעקסאמ ןקיזַאד ןופ קיטָאזקע
 שירֹור .ןופ פעטַאה רעטושּפ א רערעמ ,שיוואפסו .רעקינײװ = ןרָאװעג זיא יייקס
 0 | | | .הנרדמ רעט
 טָאה ענסנעשטש .טרעדנעעג טשינרָאג ריז טָאה רעמונ ןטנצעביז ןיא  רעבַא=|

 =צנעפ ןשאוועגמוא ןא ןוא ןטעב יײװצ ,ןכלאזקַאװ ַא יו ,עפאש ענעגייא יד ןפָארטעג
 ;ןקינַאנאק א רעדָא עלושיּפאקאא ןופ דאס א ףיוא קילבסיוא ןקיצומש א טימ רע
 ;עלטסײג ןופ דָאס א סעּפע -- יֹונעג טקנעדעג טשינ טָאה ענפנעשטש -- זיוה
 טָאקדהע ןא -- שיט םייב יקצאנרעיב ןאַּפ םעד ןוא עּפאנאק עמיורלקנופ א ...עכ
 / -עפאנאק רעד ןיא ןסעזעגניירא ,רעטרעקיוהעגנייא ,רענעריל

 .עטוב ,טקידלוששנַא ,ךָא *
 ,רעביא רעיוז ךייא טעב'כ ,ךָא **

 סל2



: 

 ּםעלָאי א סעּפע ראפ ןבירשעג ,קירוצ ןרָאי טימ יװ ,טָאה יקצאנרעיב ןאּפ

 =יֵׁשווָאדק סָארדערּפ ןיא סָאװראפ ,, :טעברא;ערוטאמ א זיומילש רעדנא ןא רעדָא
 טַאה רעוװ, רעדָא ;"טיײּפש ןוא עקטאל ךיז טפסיירש טקא ןטיײוװצ ןיא :עיצַאו

 :ענ ןוא +ןטעלזדנארב ענרעבפיז טעיליּפשעגוצק -- ןטייצ סעשטיוועצמעינ ראפ

 ראפ ןרָאװעג טלאק ייט עסאלב יד ןיא ,לָאמא יװ ?*?ןטעלָאירבאק ןיא ןרָאפ

 :נאנ רעד ןוא דָאס ןבירט ןפיוא טפייפעג טָאה רעטצנעפ ןבעל ןוא ,ןיקצאנרעיב

 | | .ינשאראהעינ ירפונָא ןאּפ טלעוו רעצ

 ןענעז .ןגעלָאק יירד טימ רעמיצ םעד ןיא טניוװעג יקצאנרעיב טָאה לָאָמא

 דע?דירפ ןוא .טכער שרידוטש ןעמאזוצ ןבָאה ,ץניװָארּפ רעד ןופ ןעוועג עלא

 :גימע ןוא ןטנעדוטס יד רעביא םָארנָאּפ ןכָאנ .ןטעב ײװצ ןיא ןפָאלשעג

 ?אק:םבאטש רעגעזעוועג א -- ינשאראהעיג ןעמונראפ רעמיצ סָאד טָאה ןטנאר

 סערויקטעֿפ ןופ קינװָאקלָאּפ רענעזעוועג א ,יימרא רעשיראצ רעד ןופ ןאטיפ

 ןוא ןכאנַאמ רענאיראמ יד ןופ טלאטשנא םעניא רעשלאהכוב א ףוס? ,יימרא

 א ןֹוא ,רעבָאהבילדרעפ א ,שטנעמ רעקילאג א -- "יקסנאיװָאלס לעטָאה,, ןיא

 ,ץלא ףיוא טפייפעג סָאה ןוא קיצפופ רָאי א ןעװענ טלא יא רע .קינדונ

 :עג טָאה רע וװ ,עכארט:ףיולטעװ רעד ףיוא דרעפ ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאװ
 ןיב טליּפשעג רעדיװ ןוא טליּפשראפ ,ןענוװעג ,עיסאּפ רעזייב א םימ טליּפשי
 .ןיז או ןָא ןוא קיצומש יוזא קעווא טיינ ןבעל סָאד זא ,ןייזטסווואב סָאד ןרילראפ

 א רעײז ןעװעג יא ,ןגעקאד ,יקצאנרעיב רעטסיגאמ ,רָאטאקַאלבוס ןייז

 :עגסיוא ףייטש א רענלַאק א טימ ,רעקנירעביוו א ,רעשיטַאּפמיס א ,רעקישכיצ

 | | : .ןַײלק וצ ןרעמונ ייווצ ףיוא ןוא ןטסעהּפ
 .:ֿפעװ טימ ,טיונ רעסיורג רעד ןיא טקיטשעג ךיז טָאה רעטסיגאמ ןאּפ רעד

  טרָאּפשעגּפָא ענדעשז טָאה רע סָאװ ,ןסיוו ?יפ ןטימ ,טמעשעג ךיז טָאה רע רעכ

 ןיא ךעלרעדירב ריפ יד ןוא ןעמאמ רעד ןנעוו קנאדעג ןפימ ןרָאי ןופ ךשמ ןיאי

 טשינ םענייק ןוא קידנרינעװנַאק:טשינ ףוס:?2:ףוס זיא סָאװ ,ןסיװ ןטימ ,שילָאק

 ,רענלַאק ןגנע ןטלא ןטימ רעטסינאמ רעגנוי רעד זיא םוראיוזא ןוא .קישיינ

 עסאק:ןקנאהק רעה ןיא' ןרָאװעג טרעווילגראפ ןגיוא עפצראפשענסיורא יד טימ'

 ?סָאװ וצ ןוא ןעמעװ טימ ,רעטייװ ןיהוװ ,רענייצנעװ א ןָא -- טנערעפער א יװ

 ...רעטלענקעגנייא ןא/ ,רעטקינײּפראפו א/ ,טסיָאגע רעכענייוועג א

 עקידנטעברא עהעי ראפ עטָאלז א ןלָאצ ךייא טעוו עסאק:ןקנארק יד ---

 ;םיוא יקצאנרעיב סָאה -- ןדפָאמעגנײא טשינ עסאק ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ןַאזרעּפ
 :יורט א ייב קינײװ טשינ זיא סָאד ?ּפעק א ןופ עמָאלז א --- ןענכנעשטש טרעלקעג |

 ןיא ןימ סָאד .רעלדיימטסניד יד ָאד ןבעג ץאזמוא ןסיורג א ןוא .ץאזמוא ןס

 ,זײװמירמח עשראוו ןייק ףרָאד ןופ טמוק סָאד ?ײװ ,רועיש א ןָא ןאראפ ָאד

 :אבכיוא טרעו ןוא ,עסאק רעד ראפ סיוא ךיז טפאהאכ ,עשיראנ עמאס סָאר |

 יי



 עטרעכיזראפ:טשינ ןעניפעג ןיוה ןדעי ןיא טעװ דיא .סנישריוו יד ךרוד ןטלאה

 ךיא .ןבײלג רימ ריא טנעמ ,ןענידראפ ןעמ ןָאק ייז ףיוא ןוא .ךעלדיימטסניד

 ךָאנרעד .לטיט:רעטסינאמ םוצ שזא ןגָאלשרעד ןפוא אזא ףיֹוא ךיז כָאה ןיילא
 - ...ריא טייטשראפ ,רעטסינאמ א .טסאּפעג טשינ ןיוש פָאה

 ןייג טשינ רָאה לעווב ?רעלריימטפניד יד טָא  ןעמענ ךיא לעװװ וװ רעכָא --
 | !רעזייה יד רעביא

 ןײג סעוװ ריא :יוזא ןעמ טכאמ סָאד .ןפלעה .ךייא ךיא לעװ ןירעד דיוא --

 טרָאד ,,טא'ראסימָאק ץֵד ןיא ,ןגָאז רימָאל ,בײהנָא .ןיא .טאיראסימָאק א .ןיא

 .רימ היו א ,עטיב ,ךיז טפורראפ .יקסוװָאקאסָאמ ןאּפ ןעננודקעמנייא יד ייב טציז

 ןא ןופ ןשָארג קיצנַאװצ ןבענ םיא שעװ ריא זא .טעצאפ רעכעלשירשוצ א רעײז

 עשירפ א !שיטנעטיוא .המישר א ןלעטשנעמאזוצ טרָא ןפיוא רע טעוװ ,סעדרא

 ,ןעמַאנ :טאיראסימָאק ןצנאג םענופ סנירעטעברא:בוטש עײנ עלא ןיפ המישר

 .:רא ףיוא ןעמוקעגנָא ןעמעו וצ ןוא ןעמוקעג ןענאוונופ ,סערדא ,ןעמַָאנעילימאפ

 ןופ עכלעװו ,עקעטַאטראק רעזדנוא ןיא ןרילַארטנַאקכַאנ ריא םעוװ ךָאנרעד .טעב

 וי !טנאה ןיא ןיוש ײז טָאה ריא ןוא ,ןרָאװעג טרעכיזראפ טשינ ןיא ײז

 .רעלנעמ5 תמאב זיא  ןפוא אווא ףיוא זא  ,טמיטשענוצ טָאה עגסנעשטש

 !ןּפעלשּפָא טשינ --- טהצעעג טָאה יקצאנרעיב .טשינ המכח םוש ןייק זיא'ס

 :נטשטש ןלעטשרַאפ ןגרָאמ טשעו יקצאנרעיב זא ,םעד ייב ןבילבעג זיא'ס

 + ?םיורא ןוא עיצאמיטינעל א ןעמוקאב טעװ ענסנעשטש .קינלעשטאנ םעד ןענס

 - םיא ףיוא ךיז טעוװ עמ זא ,םורא טיײצ רעסיוועג א ןיא .גנאפ ןפיוא ךיז ןזָאל

 | | | ...ָארויב ןיא ןעמוקאבניירא ךיז רע טעװ ,ןענעקרעד

 .ץלא ראפ גנונ יולאב א ןייז טלַאװ סָאד טָא !ָארויב ןיא דיז ןעמוקאכניירא

 ןפסַאּפ רערעכיז א ,ןאמ רעטעטכאעג א ,סנאווא ןא ךעלדנ

 ;וצ רימ ןופ ןײז לָאז עסַאק יד ,רעטסיגַאמ עינַאּפ ,ןעימַאב דיז לעװ'כ ---

 ןיגוצקירוצ טשינ רימ ךיז טסולג'ס -- .טרעכיזראפ ענסנעשטש טָאה --- ןדירפ

 | | | .טאטשראוו םוצ

 ,ןפיפרעטנוא םרעהעגפיוא טָאה .טהצעעג טשינ ךיוא סָאד טָאה .ינשאראהעיג-

 . םענופ ךיז טיירדעגכיוא  ,ןטירָאװאפ ענײז ןצאָש סָאד/ םינּפא קידנקידנעראפ
 | .סעומש א ןיא ךיז טזָאלעגניירא ןוא רעטצנעפ

 ינשאראהעינ טָאה -- !לעטַאפ א היוא רָאנ ,וינעצחאה ,ָארויכ א ןיא רָאג ---

 :סעקיילש יד ףיוא טנעה יד טימ רעמוצ ןרעביא קידנענַאּפש ,קשח ןכו בעמעגיצ

 ּפָאק א טימ ,קיגעג ןטלָאנעג ןפיוא םטעפ דלאפ א טימ עקָאפ עטלאה !םיורג אזא

 עיירפ יד ףיוא *קנעילימ .קוק א וס םענ ,ונ -- .עיניד עכעלכלענ א יו

 וא רעביירש ,ןטאקָאװדא ,ןטקעטיכרא ,ןטרָאד םיריוטקָאר יד ףיוא ,סעיסעפָארּפ

 י - / .העקנעבול*
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 שיוהטס ןראפ .*!םע צ נאד ד אל אה רָאד ןענעז סָאד .ןפוטיּפאק ןכיילנשסעד

 רעמ ןוא ןמארָאטקָאד יד ןופ ןויוה יד יז ייב ןצנאלג סע !טשינ ײז ןבָאה

 ןבייה זיא ,ןעניפעג טשינ טרָא ןייק ךיז ןענָאק .ליפוצ ָאד ןענעז יז .טשינרָאג

 | ...עטכאלפ רעטיור רעה טימ ןעייג ןוא ** ן ע קו אא ח ןָא יז

 -- טהיטסעטָארּפ רעטסינאמ רעד טָאה -- קינווָאקלַאּפ עינאּפ ,,רעבָא ---

 0 ."טיור, זיא ץנעגילעטניא עצנאג יד טשינ
 רַאנ --- .טנאה רעד טימ ןָאטעג ראמ או ינשאהאהעיג טָאה -- !עצנאג יד --

 .;יװצ א ןוא ,!ענניפימ ןייק ףיוא טשינ טייג ןוא קיטקארפ טָאה רָאטקָאד ןייא
 ;ןוּפעלַאה א ,רעטײװצ א ןוא ,טעיוב רעינישזניא ןייא .טיג ןוא טשיג טָאה רעש
 2לעטניא ןדעי ןופ ן!ייגספיוא ןוא -- ןרעטשעצ וצ ץלא ידכ ,רעטנוא טצעה ,קינ

 עלא טשינ ןָאק עמ ביוא ןוא ..."רעטיור) א ןסישסיוא ןומ ןטסָאּפ א ןָא םנעג

 אזא ?ןאראפ ןופרעד געוסיוא ןא ראפ סָאװ זיא ,סנשסָאּפ ןייק ףיוא ןצעזאב !

 !ןסילש ןטעטיסרעװינוא יד ןופ טפלעה א זומ עמ זא ,וינהמשנג ,געווסיוא

 ?דנאטשליוװ רעד ,רושֿפוק יד ןוא !סע ךיז טקישעג יו רעכָא --

 טעװ טעקאלא בעג טשיג רעסעב טסלָאװ ,רעקנירעייש ןיימ ,,וד --
 ;ע5 ןיא ןיא ריד ףיוא עפעקראניראמ סָאד .טשינ סע טדייֿפק ריד !דנאטשליווו

 ןקוק ןשטנעמ .סקידתינעת א ל?מינּפ סָאד ןוא עקניטלא רעלעשאמאק יד ,רעכ

 :אברעד ,?מיה ןיא טָאג :ףיוא ךיז ןכָאק ןוא ?רעשצנעפ ןרעשניה ןופ ריד ףיוא

 סע ןענעז סָאװ ,עסאק:ןקנארק א ראפ םע זיא סָאװ !רעטסיגאמ ןפיוא ךיז םער

 ןוא  "!ןרָאװעג טרעויידעגסיוא יוזא זיא טנער:עפפ:ערר א  זא ,ןסייצ א ראפ |

 ,גנודקיב ןיא טשינ ןיוש ןביילג ,יק נעילי מו ןיימ ,טומ םעד ןרילראפ ןשטנעמ |

 :רעפו יז -- ןייז שוג לָאז ןליוּפ ןיא ןצעמע ּזא ,ןירעד ,ןטמא ןיא ,טעברא ןיא

 !הדירמ ןופ טנעמרעפ א טימ ,קידנקוקנָא דיד ,ןרישנעמ

 ןעוועג זיא סָאד ?יײװ ,טרעדנעראפ םינּפ סָאד שזא ךיז טָאה ןיקצאמרעיב

 עקירשויב ןייז ,ןינע ןעמיטניא ןא ןּפעלשוצסיױהא ןינשאראהעינ דצמ טייקשימאכ

 .ןטלאהאבסיוא ןוא לקע טימ ןגָארטעג שרעוו עכלעוו ,טיונ

 ךאז עטוג א ,דאז עטונ א ךָאד זיא עסאקיןקנארק רעד ןיא ןטסָאּפ א ןווא --- |
 א ןכַאמ ןָאק עמ--- .ןָאטעג לטנוּפַא **יער דו מ:ער טי כב ינשאהאהשיג טָאה --- |

 - ןיימ :םעראוו ןעיצאב דיז ןעמ ףראד ןטסָאּפ א וצ רָאנ !ןבעפ א ראפ םָאוו דָאנ ,ןבעל
 :גניצאב עכעלטרעצ א ןבָאה ןעמ ףראד עסאק=קנארק רעד וצ !?דנטסַאּפ

 | | | יי ..ינע םאק

 .עצײלּפ רעד רעביא ןענסנעשטש ןָאטעג פאלק א טָאה רע

 - .ענעסולשענֿפָא ,םינצמק *

 .ןעקווַאה **

 .עקשטעגולק 6
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 עק
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 ֿפסיבא יז ראפו טקַאּפ ,ענסנעשטש עינַאּפ ,ןענרעלסיוא ךייא לעוװ ךיא ---

 ?םיוא טעװ ריא ...ָארויב ןיא ןזָאקוצ ןוא ןענעקרעד ךייא ףיוא דיז ןלָאז יז ,סניכעק

 | | !קיפראסיורג ןעעז

 קידנרעטאפפפ ,סעקיילש יד ףיוא רעגניפפ עכַארג יד קירוצ טגיילראפ  ,ןוא

 ןיא ףראד עמ יװ ,טנרעלעג םיא רע טָאה ,ךעלעגילפ םימ יוװ ,סעינָאלד יד טימ

 עכלעוו :ערטסאילאכ עצנאג יד ןרילעצראפרעדנאנאפ ךרעלרעמונ םיוק ירפ רעד

 ןוא ;עציטש ףיוא עכלעוו ןֹוא ,סעקינילקילָאּפ ןיאא עכלעוו ,גנושכיולכרוד ףיוא :
 ראפ ?רעטצנעפ ןטימ ץעז א -- ןעגנוצירּפשנײא ףיוא דיז ןעלמאז סָאװ ,ענעי

 :ראפ) ."ןימאלונער ןטיול --- סייברעביא ןופ םייצ ,, :עלעדפיש א טימ זָאנ רעד

 ןגעוו ן ןַאפעפעש םוצ ןוא -- ןימאלונעה ןופ טרָאװ א םימ ליומ סָאד ײז ןכאמ

 . זיא'ס סָאװ ,דעלשעבנלַאטיּפש ףיוא ןַאיצקיוא םעד ,ןגָאז רימָאל ,ןופ ןינע ןא

 זיולב רעטציא םורעד/ זיאו ,רַאטקעריד ןשימ ןרָאװועג טכאמעגּפוא רעירפ ןיוש

 יוװצ ףיוא עשרעפָא ןא טיג, :עמריפ רעטעדניירפאב א וצ גנולייטשימו עצרוק א

 | ."קיצפופ קיצפופ ןוא

 וטסָאה ,וינעצראה ,יוזא .ךיא ייטשראפ סָאד !ןריטמא טסייה סָאד טָא --
 טראוו עמ סָאװ ןוא ...יוזא ,רָאװאק טימ םחק לקימש ןפיוא םנידראפ ןיוש

 ךרוד יװ טקוק !יײז ףיוא ריא ךיוא טקוק ?טקוק עמ סָאװ ,?רעטצנעפ ןרעשניה

 ןוא ןגיוא יד ןזָאלּפָארא ןלעוו ייז זיב  ,ןיטעלויבײץעזעג ןכרוה יוװ ,ע?עּפענ יורג א
 סגיוזא סָאװ טשינ ןסײװ ייז סָאװ ,סענעמעלאג ערעטצניפ יד ,ןעמעשראפ ריז

 יי יי - ןרָאװאק זיא

 הףעעז וצ רעסעב ידכ ,ןציּפשרעגניפ יד ףיוא טקעטשעג וליפא ךיז טָאה רעו

 עבלעוו ,ענעי ראפ אפונ גנוטכאראפ יד ןעוועג זיא .ערטסאילאכ עצנאג יד טָא

 עכעלרעשסירּפ א טשינ ריש ,דעלרעמונ ךָאנ סעקנַאגָא יִד ןיא טהָאד ןעייטש

 רע סָאװ ,םינּפ ןפיוא השוב א טהיּפשרעה טָאה ענסנעשטש ןוא ,גנוטכאראפ
 םעד ןגייב רעדיװ זומ רע סָאװ ,ףוצרּפ םעד טָא ןיא ןָאט ײּפש ןייק טשינ ןַאק

 בילוצ  ,רעטסטלע עינאּפ ,טיורב בילוצ -- ןפעב ןתעב ןעלכיימשוצ ןוא קראק

 | | | ...מיֹורב

 ."פעברא עכעלטפאשלעזעג , יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה יוזא

 ןער ןעמ טכוז יצ רָאנ ,טעברא ענעמונעגנייא ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד |

 ?טייקכעלמענעגנָא בילוצ ןענידראפ וצ

2960 



 שימ ןעטרעכיזראפ:טשינ יד ןופ רוּפש ןשירפ ןפיוא ןפָאלעג יא ענסנעשטש
 2עמ ןבַאה לָאז ײז ידכ ,ןגעװ חבוש רעײז ןופ סע טוט לע ז ,ןסייוועג קיאור א/

 .סעצימש ענעדישראפי א החנשה עשיגיציד

 ,טייקנסיבראפ רעקידנסקאוונָא טימ ,רעיױדסיױא טימ טנלָאפראפ טָאה רע

 ןקערשּפָא ,ןעלדניװשּפָא םיא שוװדּפענ ןעמ טָאה טירש ןוא םירש ףיוא לייוו
 םעוניא טשינ ,טסנידרשפ םעניא טשינ ןעננאנעג זיא םיא ןוא .ןפיוקרעביא רעדָא
 .ןטמאאב א ףיוא ןריסנאווא םעניא רָאג ,רעיײטשפַאק ןרעטערג רעדָא ןרענעלק

 ןוא .טכאנ רעד ףיוא רָאנ ןעמוקקירוצ רע טנעלפ ןיקסלוטָאמאש רעד צו |

 .געמ עסייה ןעמוקעגנָא ןענעז סע .ןגָארטרעביא םוצ טשינ ןעוועג ןענעז שכעג יד

 ,לרעמעקזיײּפשי םעגיילל םעניא ןרעװ טניילעצ  ןגעלפ גראוונירג דעפטשער ירד

 ןציוװש ןגעלפ'ס ,לשעלפ טעװעקרָאקראפ א יװ ,טכאמראפ טסעפ ןעוועג זיא סָאװ

 םעד ,סיײװש שימ רענעסָאגראפ א ןּפאכפיוא ךיז טנעלפ .ענסנעשטש ,טנעו יד

 ..ןעגנופמעדסיוא יד ןופ רעטעטפיגראפ א ,קניטײרעלעק םענופפ ןוא םענעגייא
 .=ענּפָא לָאמ עכעלטע יקטלוטָאמאש יד ךָאנ טָאה תורצ יד וצ גָאלוצ א יװ

 .ףוסנלכ:ףוס רךָאנ זיא עכלעוו ,יורפ א ,ןיילא יורפ א רעווש זיא'ס זא ,טצפיז

 .ןאמנעגנוי א וליפא הורתחנ ןפאשראפ ןענָאק ךָאנ טֿפָאװ עכלעוו ;טפא טשינ
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 ןסַאלשאב רע פאה ,לּפעק א ראפ עמַאלז וצ ,סעמָאלז ןצכעז תבש ןעמוקאב

 | .רעניטרעבלא ןכאנַאמ יד ןופ זיוה םעניא ןקיטכענ וצ

 רעבָא ,עגעלָאק א וצ טיײג רע זא ,טגָאזעג רע טָאה ןיקסלוטַאמאש רעד

 :הילת ןפיוא םינוק ןלעטשאב לָאז יז ,ןעמוקקירוצ סיוועג ףיוא רע טעוװ קיטנוז

 | .עגארּפ ףיוא קעווא זיא רע ןוא --- ?קירטש

 =עג רע טָאה -רעגיטרעבֿפא יד יב ךיז ןטפאהפיוא ןצרוק ןקילָאמא ןייז ןופ = |

 רעטעב א ןעמענחאפ ןָאק עמ ,ןטסקיאור םוצ טרָאד זיא תכש םוא זא ,טקנעד

 ןוא ןכוזפיוא םיא טלָאװעג ,ןילעצראמ ךאנָאמ םעד טקנעדעג ךיוא טָאה .טרָא

 עילאס רעמייווצ רעד ןיא דָאװ רעסָאוװ יא ףיוא ןריקָאקנייא םיא לָאז רע ,ןמעמ

 .ןפעב ריפ זיולב ןעיימש סע ווו ,לטנעוושדייש ןרעטניה

 ךיז טָאה .ןקעצוב טננעגַאב טכירעגמוא רע טָאה קירכטשזדעברעיק רעד ףיוא

 --- ריא ףיוא טשינ ,וד ףיוא טשינ -- ךעלנעזרעּפמא ,טמיטשאבמוא טסירגאב

 רענעי ןופ ןוא ,טעדניירפאב ןעוועג טשינ ײז ןענעז ןקעשטאיוורעשש ייב ליײוװ

 | | .רָאי ריפ טעמכ רעבירא ןיוש זיא סייצ

 .ןביוהעגנָא עגסנעשטש טָאה -- ?פעברא רעד ןופ ---

 .רעניטרעבלא יד וצ ...םייחא ,ָאי =

 !?רעניטרעבלא יד וצ ...ריד ושסָאה טָא --
 | | .מקידיילאב ךיז טָאה קעצוב

 ,רעמיצ ןגייא ןא ײז יב בָאה ךדיא .ןענאמשראפ טכעלש סע טָאה ריא ---
 - | .ןבָאהי ךימ ןפראד יז לײװ
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 קידנעייטשראפ טשינ ,טכארטראפ ענטנעשטש ךיז טָאה -- ?סָאװ וצ --
 ןוא ענעפלָאהַאבמוא עקילָאמַא סָאד טָא ןייז רעלצונ סע ןָאק סָאװ וצ ןוא ןעמעוװ
 | .לגניינרעפ סקעשטאיוורעשט ענעקָארשעגנָא

 ףראד עמ ,סיורג א זיא זיוה סָאד לײװ  ,סעיצאראּפער וצ רקיע רעד --
 ?נמייצ ...ןשייפ יד יצ ,ןריש יד יצ ,סעגירפופ יד ,ןטכיררַאפ סָאװײסעּפע קידנעטש .

 ןכָאנ ײײז ראפ סָאד ךיא ךאמ .לבעמ .יינ ןבָאה דלאוו ןענרעביא ןעמ ןומ ןיייוו
 יי .טנארייפ

 טונימ א  ןיא ןוא ץכעוטנָא סעטסנעשטש ףיֹוא קילב א טּפאכעג טָאה רע
 ידכ ,טייקידתובישח רעמ ךָאנ טימ ,ןאּפ ר עּפ ןסָאלשטנאמוא ןבעגעגוצ םורא
 טײֿפ ,רעוָאלמײה ןײק טשינ ןיא קעצוב :תועט ןיז ןליפּפָא לָאז ענסנעשטש
 . י- יי !ןקעצוב ןריטקעפסער

 -- יוװ ןגָאז --- ביילב, .ךיז ןופ ןזָאלּפָא ,ךייא טעב'כ ,טשינ ןליוװ יז ---
 סָאד לײװ ."רעטסיימ א ןייז טסעװ ,טאטשראוו א ןענעדרָאנײא ריד ןלעװ רימי
 .טננוי יד ןעגרעל לָאז'כ ,וצ רעניטרעבלא יד רימ ןדער ,ביל ךימ טָאה גראוווגנוי
 ;םיוא ךיא לעװ ,רעגיווש:ןוא:רעװש ייב ןעניוװ ןבײהנָא ?עוו'כ ןעוו ,טסבראה םוא
 .ײז ֹוצ ןייגרעבירא ןוא ןקעשטאיוורעשט ןפראווקעווא סיוועג

 | .  ?הנותח טָאה ריא --
  ףיוא ןבָאה דיא לעװ גנוניווװ יד .שרָאװ ןכָאנ ןדנוא ,ייב יאס ,ָאי --

 | .רעניטרעבלא יד ייב טאטשראוו םעד ןוא עקסרעיגישזניא
 עוואק יד סָאװ ,קעצוב רעטאוועשּפיט רענעי ןעוועג טשינ ןיוש זיא סָאד

 םיא טָאה קעשטאיוורעשט ןעוו ,רעלרעזעלב טימ זָאנ רעד ךרוד םיורא םיא זיא
 ןפימ קעצוב רעגיילק רעד .קירעגנוה טשינ ןיא רע יצ ,ןָאטעג גערפ א םעצוקּפ
 רעד טימ ,ןענסנעשטש ןבעק ענשטעפאטס טזירּפשעג טצויא טָאה ּפָאק ןסיורגי
 .םינּפ םענעזָאלבעגְנָא ןפיוא טייקרעכיזטסבלעז טימ ןוא ענעשעק ןיא לייא
 | : ?ןקעשטאיוורעשט ייב ךיז טרעה סָאװ ןוא --|

 ןיא .טייקמורפ טימ רעמ ּפָא ךיז טיג  רעבָא ,םורא ךָאנ ךיז טיירד רע --
 2יווװעששילוק ןוולב טפוה ןופעש יד .שמיוועשאילוק טעװעפַאבעלַאב טַאטשרואוו -

 - | ."טרָאקעד , ןיא ןשפ
 .גענַאמרעד ,טרעדנווועג ענסנעשטש ריז טָאה --- ?ןטרָאד יז טוט סָאװ ---

 לבעמ  לבאטרָאפמַאק ,קיליב --- טרָאקעד, :ןעגנוטייצ יד ןיא ןסנַאנא יד ריז קיד
 - | | ,?ןלָאצסױא ףיוא

 ןוא ןיפעש יד .עבלעז סָאד ןוא סנייא ךָאד זיא ןיפעש' יד ןֹוא ?טרָאקעד,, --
 ,םיהננעלענ א יב ,עשיב ,זיא ?טסוװעג טשינ טָאה ריא .ןאמטרָא סאנעצעמי

 !ןבָאה יז טפעשעג א ראפ סָאװ ,קוק א טוש ,עינקעמכ היא ןייז טעוװ ריא ןעוו
 רעשייווצ רעדעי .טשינ ןיוש ןזיײװאב ןײלא רימ .ןַאט וצ קוק א יאדכ זיא'ס
 ."טרָאקעד , ןופ טעברא טמוקאב עוָאּפָאקָא ףיֹוא ,שעל רעד ףיוא רעילָאטס
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 יעקרופס א ענטנעשטש טָאה --- ...טנדרָאעגנייא ךיז טָאה יז יװ ,רָאנ מעז =

 :ֿפדלעװגנוי םענופ ,זיורבפיוא ןיא ןעכָאז ,ןגיוא יד ראפ ןעכָאז קידנבָאה ,ןָאפעג

 = .לטפעשעג רעבָא - ,אברהא .,ןעיירעלטרעצ ?סָאװ .,ןָאטפיוא ושסנַאק סָאװ ,

 | ...ץנעי ייס ,סָאד ייס ןעגאמטהָא טימ יז טָאה טציא
 ?ענסנעשטש עינאּפ ,ךייא ייב ךיז טרעה סָאװ ןוא ---
 .ןוייוואכ דָאנ ךיא לעװ סעּפע .טשינ ריז זַאל'כ .ןדוישראפ טפערפ'ס ---

 'רשפא ...ןיקציבשזעיוו ןופ ןעגנאגענקעווא טנעז ריא זא ,טרעהעג בָאה'כ ---

 יז סעװ ךייא .ןיפעש רעד טימ ןָאפ טעומש א ןָאק עמ ?טעברא ריא טפראד

 | י | .ןגָאזּפָא טשיג ךַאד |
 ?קזוח| טכאמ רע :ןקעצוכ ףיוא ןָאפעג קוק א ףראש טָאה ענסנעשטש

 =עג טשינ טשיגרָאג ןגעװ קיטנעק טָאה ,קירתומימת טקוקעג טָאה קעצוב רעבָא

 קידנעטש טָאה קעשטאיוורעשש זא ,טנַאמרעד רעכיז םיא ךיז טָאה'ס .טסווװ

 | | | .טלדנאהאב רעסעב ןעגסנעשטש

 :טפאשלעזעג רעטציא בָאח'כ .רימ ראפ טשינ ןיוש זיא טאטשראוו רעד ---

 | | | .טעבראו עכעֿפ
 + טיורג ןטימ ןַאט עג לקָאש א ,גנוגיילרעביא ענר א ךָאנ ,קעצוב טָאה ףיורעד |

 - .טייטשראפ רע ,ראנ ןייק טשינ זיא רע :ּפַאק ןס

 ....געוו ָא;םעד ףיוא ןעננאגעג טנעז ריא זא ,טכארטעג יוזא עקאש בָאה'כ ---
 ףיוא ךיא --- .קידנענָאטאב ,רעליטש טגָאזעג רע טָאה ---ןכעֿפטּפאשלעזעג םעד

 :ָאק רָאנ רימ טיול .ןייטשראפ טשינ ךיז ?יוװ ןוא טשינ ךיז ייטשראפ קישילָאּפ

 לָאּפ קיסעפ ןיא רעצעמע ביוא רַאנ .ריא ןַא ןקידייטראפ סרעזדנוא רימ ןענ

 'םיא ףיֹוא ךיא ןָאק יצ ,ןײא ךיז טלעטש ןוא ןביולג ןקיטכירפיוא טימ שיט
 - ףיוװצ טסעומשעג רימ ןבָאהי לָאמ ןייא טשינ ןוא .טשינ ןַאק'כ ?ןייטש א ןפראוו

 א ןגָאז ןענסנעשטש טפראדאב ןעמ טָאװ ,קידנגָאז תמא םעד ,זא ,ךיז ןש

 | .קנאד
 ?סָאװ ראפ --

 ןגָאלש טזָאפעג טשינ רעטשרע רעד רָאד ךיז טָאה ריא .ערעל רעה ראפ --

 משיג לָאז ,ןרענרעד רעלגערמרעד לָאז רע ,ןקעשטאיוורעשט ןופ טרעדָאפעג ןוא

 / ?נעלשעג ץנעי טקנערעג ריא .ןירא טנוװָא ןיא זיב טעברא רעד טימ ןביירט'

 - ענופירטנעצ ןײז ךרוד ,ןשמעווקסיוא ךייא רע טעוו ,ןרעדַאפ טשינ טעוװ ריא זַא ,

 :ענ טלמעה ךיז ןבָאה רימ !ןגיוא יד ןיא ןקע עשמַאיוװרעשפ רַאֿפ *!ןוָאלכרוד

 | ...קערש רַאֿפ טלסיירט

 סעגסנעשטש רָאג ,רעטעּפש ןבָאה רעֿפגניינרעֿפ יד יו ,שלייצרעד טָאה קעיצוב |

 ךיז ןבָאה יז יװ ,רעטרעוו עניו ,גנוטלאה ןייז .טנָאמרעד ?ָאמעלא ,ןײגקעװא
 =רעשט יב ןיולב טשינ טשנוב א וצ ןעגנאגרעד זיא'ס ,טסעומשעגנעמאזוצ ףוס5|

 טשפ



 שעל רעצנאנ רעה ףיוא ,ןעלושטאּפ ייב ,ןיקציוואס ייב ךיוא רָאנ ,ןקעשטאיוז

 ,..טריפעגסיוא םרעײז יז ןבָאה ףוס:לכ:ףוס ןוא ,וט ,ןטנגעגמוא יד . טימ

 םענעגייא ןײז טימ ןעמונראפי ,רעיוא ןייא טימ  טרעהעג טַאה ענסנעשטש

 רעניטרעבלא יד ןופ זיֹוה םעניא ןקיטכענ ?ןיהא טשרע ריז ןעמ םוש ווו ;ןיגע

 םוטעמוא טלָאװ רע ,טאטשראו ןייז טרָאד טָאה קעצוב ל?ייוװ ,טשינ ןעמ ןָאק
 ;יושענפיוא טלָאװ עכָאז ...עזָאלמײה יר םימ טפָאלש עגסנעשטש זא ,טליצרעד

 ;אב ןימ אזא ,רימ טימ ןפָאלש טנָאקעג טלָאװ רע,, .?קע תמחמ ןרָאװעג טרעד

 עכָאז "...ןרָאװעג רוטּפ טייצ רעד וצ רענייז ןיב'כ סָאװ ,קילג ץנאג ןיימ ,ראשט
 ,עבלעז סָאד ןוא סנייא יא עכָאז ןוא "טהָאקעד, ?ײװ ,טפעשעג סיֹורג א טריפ

 ףיוא ,סעקינפולאכ יד טציא ןפעברא ײז ףיױא .ןאמטרָא טַאקָאװדא ןוא עכַָאז
 ;טָאשטעשט ןופ לארעטופ  ןקידלָאג א ןוא ןטנאילירב ,ךע?גניריוא ,ןטָאנקנאב עייג

 םעד טָא ןופ *...יוזא סע טעלג ןוא עפעטסעק רעיא טפָא .טלאה ךיא ןוא,, .עק

 רע טלָאװ יאוולה .ןבױהעגנָא ץלא ךיז טָאה ןעלטרעצ םעד ןוא ןריא ןעשטּפעש

 זיא'ס סָאװ ,ךיז שסוורעד טשינ ,ערָאמז יד טָא טננענאב ןעוועג טשינ לָאמנייק

 / !םישוח עקירעגנוה ןֹוא טייקכעלטרעצ ,יורפ א סניוזא

 ץלא טלָאװ רע ןוא ,ריא ןופ ט?גימעג םיא טָאה'ס ןוא טרעגאב יז טָאה רע
 ראפ טֹושּפ:טסָארּפ יז טלאה רע זא ,ןזייװאב ןענָאק וצ רָאנ ידכ ,ןבעגעגקעווא

 | | | | | .לריימנסאג א

 .םשינ ןיז ןייק טָאה רעשייוז יוזא ןייג .ןסילשאב סעּפע טזומעג טָאה'מ

 ?טנומגיז גָאר םייכ ןענאטשעג ןיוש יז ןענעז ,רעקראפדָאר ןכרוד ןטלאהראפ

 .לאזקָאװ רענליװ םעד רעביאנגעק טקנוּפ שוװָאגראט ןֹוא סאג

 ןפעװ רימ ןעוװ ,טסײװ רע .טננעגאב ךייא בָאה'כ סָאװ ,ןדירפוצ ןיב'כ ---
 . .לאזקָאװ םוצ ןעגנאגעג עקאט ןיב'כ .זרָאפסיורא זומ'כ ,ןעז לָאמאכָאנ דיז

 -- טיטשראה רע ןא ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג ?לקָאש א רעדיװ טָאה קעצוב = |

 .ןשינערָאפסױרא ענעדיישראפ ןאראפ ןענעז טעברא ר רעכעלטפאשלעזעג ןיא

 -- .ןבענענֹוצ ענסנעשטש טָאה -- השקב א ריא בָאה ךייא וצ ןוא ---

 .ןיפעש רעד ראפ קנעדנַא םעניילק

 ?עגפיונוצ ,לקירטש קישטילג ,לקנופ א ענעשעק ןופ ןעמונעגסיורא טָאה רע

 עטעפ א ,קעטנַאיאמ א .ןקעצוב טגנאפרעד ןוא ,?גניר בָארג א ןיא ןטכַאלּפ
 א בילוצ ןבעגעגקעווא רע טָאה ּפָאק ןרעביא ךאד א ףיוא ,ןבעל וצ ףיוא עכטמ

 !ןָאסאפ טימ ןיינוצקעוװוא 'ידכ זיולב :תוטש = |

 :רעשרעדנוווראפ א סכעלײװרעטניה ןָאטעג) קור א ךיז טַאה קעצוב

 טעװ לצינשּפָא אזא ראפ ?לקירטש א ריא גיוט סָאװ וצ ?לּקירשש א --
 .ןעגעכערּפָא רימ טימ- ריז יז
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 :ז ןיֹוש טייטש גוצ רעד ,ןייג ןיוש . זומ'ב .לצינשּפָא ןייק טשינ זיא'ס ---

 טמפראד ריא .ראבקנאד רעײז ןיז טעוו יז זא ,םרָאװ סָאד ביג'כ רעכַא ...רעכ = |

 | | ."!קילג ףיוא ןענסנעשטש ןופ,, :ןגָאז ןיולב

  טײז רששיװצ רעד ףיוא ןפָאלעגרעבירא ןיא רע ,טנגעזעצ ךיז ןבָאה ײז

 2 | .רערָאפּפָא םלוע ןכָאנ טזָאלעג ךיז ןוא סאג

 וצ ןרָאװ ,ןרָאפעגקעװא טײװ ןיהוו:ץעגרע ןטסנרעג םוצ תמאב טלָאװ רע

 סָאװ ןוא טכארבעג ןצונ רע טָאה ןעמעװ ?ןגָאלשרעד ָאד ךיז רע טָאה סָאװ

 ;גרעל ןופ,קנאד א קעּפע ,ןגָאװ וצ רעטכעלעג א זיא/סו ? ?ןזָאלעג ךיװ רָאנ רע טָאה

 ;םיימ ןטימ ןפמעק ןָאק עמ זא ,ןזיוועג קידנֿפיו טשינ טָאה רע ןעמעװ ,רעֿפגגיי

 -- רעל רעד ןופ טיירפאב ךיז ײז ןבָאה ,עקידוװעטפאהסיוא !ָא;טָאר זיולב .רעמ |

 ןאראפ זיא יצ ,םעד ןגעװ טכארש ןוא ןאלּפײרַאפ ןראפ טייטש רע ןוא ...ןלעזעג

 ?קיאוה ןוא טסיזמוא ראפ ןּפָאלש ןָאק עמ וװ ,טרָא רעכיז אזא עשראוו ןיא
 ?רָארמס ןייק ןקיטש טשינ לָאז'ס ,ּפָאק ןפיוא ןעּפאק טשינ לָאז'ס

 טָאה - לקצרצטיצ ַא לייוו ורַאפרער טשינ ּפָארַא טלַאפ לּפֶפ רעקיטייצ ַא

 .ענסגעשטש טָאהו - - ןרָאװענ קיטיײצ זיא ר לייוו ,טושּפ רָאנ ,ןסיײטשצנּפַארַא

 טלדיימ ַא ןפוועג זיא לקטרטטיצ ןיימ --- .ךובײזרַאומעמ ןיא !בירשעגנײרַא

 בָאה'ב עבלעוה ןוא ףילשיוװַאּפ ףירא טכַאנ ַא טספומשצנ בָאה'בכ רעבלצוװ טימ

 : .יןְצוצנ טשינ לָאמניײק רעטעּפש

 ;רעטעּפש יד ןופ דוסי ןפיוא טשרע זא .,יוזא  ,ןצאז עכעלפע לכה:רסב

 טָא ןרערליש ןעמ ןָאק עיסימָאק:סרוקנַאק רעד ןיא סעיצאלעה שכעלדנימ עקיד

 | | יי | .ךורברעביא םעד

 רעד ןופ םייוו טשינ ,עילשיוָאּפ ףיוא טכאנילוי א ןיא ןעשעגנ זיא סָאד |

 | .עינווָארמקעלע

 ַאפ יד קיד גטראווּפָא .,קנאב| א ףיוא ןטרַאג ןיא ןסעזעג זיא ענסנעשטש

 .טנאיצילַאּפ א םימ טנוה א ךעקשננייא ,העש:ייציל

= 
 אי

 רעשניה ,ןטימניא ןרעטמַאל ַא טימ עבמולק א ןעװעג ןוא םיא רַאפ

 רע זיא ךעלמייבזעב .ןֹופ ןשינעטכירעג עקיזָאד יד ןיא ..ןטשיור עשכידעג םיא

 ךיז רע טָאה טלמעד ,ןגער א ןעגנאגעג זיא'ס ןדייס ,ןכָאװ ווא ןיוש ןפָאלשעג

 זיא טכענ ענייש יד ןיא .?רעמעקײזײֿפש סיקסלוטַאמאש רעד | ןטלאהאבסיוא

 רעד ןיא ,טרָא ןרעכיז תמאכ ןקיזָאד ןפיוא ןטקאהוצפיוא ךיז ןע וועג רענרעג רע

 .עלעגוופ } ןימ אוא 8
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 םורת רעד ןוא ,רעטנוזעג א ןעוועג ןיא ףָאלש רעד וװ ,זעב ןופ ?ייה רענירכ

 | .קיטײװּפָאק ןָא ,רעשירפ א ןגרָאמ

 =טנוָא ןסענעג ןבעפעמאפ לרימ א סעּפע טָאה קנאב קע ןטיײװצ ןפיוא

 םימ עזילאוו יד .טיירפשראפ יז סָאװ ,טריווהענעד ןענסנעשטש טָאה'ס ,טיורב

 עמ --- סעקּפאנאק טאקילעד טכאמ יז סָאװ ,עקטעוורעס א םימ טָאטשנָא ריּפאּפ

 לקיטש א טימ ךעלעמעז ייווצ -- !עמאנפיוא ןא ףיֹוא ,ןעניימו ןענַאק טלָאװ

 | - .טשרוו
 - == ןצראה ןיא זשלָאשעג רע טָאה --- תוחור ידלא ןוצ ,ּפָא ןיוש סע --

 ...ךעלדנע ןיוש ךיז םענראפ ןֹוא

 =עג ץלא זיא גולפ ןיא שטָאכ ,רָאמוה םענדוקסאּפ א ןיא ןעוועג זיא רע |

 טרעוו רע ,עיסימסקע ןַא ןעמוקאב טָאה קַאשטרָאלּפ .ןטסשב םוצ יװ ןעגנַאג

 טָאה קינלעשטאנ רעד ןוא .ענירעטוס יד םיא ךָאנ ןעמענראפ ןעגָאק ןכיגניא

 | - :טגָאזעג
 / ךוא ןעמא ריפ ,רעפדיימבוטש ריפו ,סענבעק קיצנָאװצ .חהלצה טַאה ריא ---

 ;אפ ,טקישעג רעײז םנעז ריא !ךָאװ;דרָאקער א ...ןענעײלרַאפ םוצ עקניטלא ןא

 .טאטע ףיוא ךױא ריס ןעמענ רענמעטּפעס ןופ .עגסנעשטש עיני

 ענעשעק ןיא טָאה ,קירעגנוה טשינ זיא רע ?ןעמענרעביא ךיז סָאװ וצ זיא
 ,רעזָאלמײה ןייק ןייז טשינ רע טעוװ םורא געש עכעלטע ןיא ,סעטָאקז קיצנָאװצ

 טעװ רע -- "רעּפאכ:רעניד , ןייק ןיז טשינ רע טעװ םורא ןכָאװ רָאּפ א ןיא

 יי : : ..רעטמאאב רעטריטאמשע ןא ןרעוו

 / .טקָאלעג טשינ ןיוש טָאה טמא רעד רעבָא ,ָאי
 = סָאװ | שינעטלעהראפ עקיבלעז יד ןעזעג ןעמ טָאה עיצקעריד רעד ןיא

 :טאב ןעװעג ןענעזס ;טקירדעג ערעדנא יד ענייא ןכָאה יוזא טקנופ ,םוטעמ
 ?פעש .ןעוועג טשינ זיא ףמאק ןייק רעבָא ,סענאּפ ןעוועג ןענעזס' ןוא סעקאה

 ,ריט רעד | טימ ןעקסארט א רעדָא סעמזאּפס לָאמלײט ,ןשפנ:תמ לע ,ןעיירעשמי

 ?עלטיא ,טשינ םָאד --- לָאמאראפ ,םענייניא עלא יוזא ןלָאז סע רעבָא ,ָאי סָאד |
 ,טקידיטראפ ךיז טָאה רע ביוא ןוא ,לעטָאפ ןייז ראפ ןטלאהעג דיז .טָאה רעכ

 ,לרעשצנעפ םייב ...טייקערפיכ טימ ,ןעגנויצאב ,תולעמ ענענייא ענייז טימ ןיא

 ןענעז םערעיראב יד רעמניה ךעלעגיטש ענרעזעלג יד ןיא ,?רעמונ ןרעשניה

 רעמי ץלא רעמערָא סָאװ ,ונעצ א טימ טיונ ,עטמאאב:טאטע עטרעיווהאפ ןסעזעג

 ,עקיטסיײג א יז זיא ץלא ףיוא טקוקעג טשינ סָאװ ,ןזָאלבענגָא ,רענעריובעגלױװ
 20 : !עשיזיפ ןייק טיחאב טָאג טשינ ןוא

 ןיא ןיוש םיא טָאה סָאוװטסעּפע ןוא טלגימעג ןענסנעשטש טָאה ץלא סָאד

 | לרעלריימשסניר טּפאכ רע סָאװ ?סעּפע סָאװ .ןעלגימ וצ ןבױהעגנָא אפונ םיא

 - :יטסניא רעכעלטפאשלעזעג א ןופ גָארטפיױא ןא טו טעכחא ןא ךָאד זיא סָאד

 ;רא רעד וצ וצ ָאד טײג רעװ !ןעשטאק וצ ךיז רעטכעלעג ראפ ןיא'ס  ...עיצוט

29 



 עמ ?רעבעגטעברא יד ?טפאטשנא:סגנורעכיזראפ רעד ?ךעפטפאשלעזעג םעב

 ,סעקינשטורָאּפ ןופ רעבייװ יד ,סעקרעשקיימ יד ,טגירעמערק יד ןקוקנָא ףראד

 ענונב ךײלג יז ןענעז עלא ;ןרינאמ ןוא ר רעטלע םענעדיישראפ ןופ סינאּפ יד

 רעיירפ א ןופ ץוש ןיא ןגיוא יד ןעּפארדסיוא ןא ןעייּפש וצ טיירגנ ,ןענסנעשטש

 | !טפעשעג:טשרווו רעדָא ךיק רעקיגנעהּפָאמוא
 .רעד ךָאנ ענייא ,ןעגנוריסאּפ עסואימ  יײװצ ןֿפַארטעג םיא ןבָאה סנטצעל

 :ןבירשעג ןעמ טָאה "קאיגַאװהעשש ,, םעניא ופימא ,רערעדנא

 .טַאירַאפימָאק םוצ ךעלמייק ןיא --- עסַאק-ןקנארק רעד ןופ חילש א

  רעבָא ..עיצַאסנעס בילוצ טכַארשעגסוא ךעקריפַאנ ןעמ טָאה ךעלשייק יד
 טשרע .טלעטשענוצ ךעלקריוו ןעגסנעשטש ײצילָאּפ יד טָאה טאיראסימָאק םֹוצ
 ;טשרוװ יינ א ןיא ןעגגאגעטניירא זיא רע ןא ,ןרעלקפיוא טנַאקעג רע טָאה ןטרָאה
 ?טרעכיזראפ טשינ ןיא ל?אנַאסרעּפ רעד סָאװראפ ,עגארפ רעד ט"מ בלעוועג

 ;ולָאַּפ רעד ןיא ןעגנולקעגנָא ןוא בקעוועג סָאד ןסָאלשראפ טָאה ןירעמיטנגייא יד ןוא

 - ןיא טאהעג טָאה יז !טפעשעג ןיא זיא טידנאב רעד זוא ,קאפרעטוא  ןאי זיא'ס ןוא ,ייצ
 יװ רעמ טשינ טכַאצאב םורעד יז טָאה ,טנאריּפסא ןטנאקאב א ײצילָאּפ רעד
 :יוזא גָאפ ןדעי ךייא ןָאק דיא --- :ןופרעד טבאלעג ןוא ףַארטש סעטָאלז ףניפ

 !עסאק עשיטידנאב או תמאב זיא סָאד לי ,םכעליירפ) אזא ראפ ןלָאצאב ליפ
 טרָאד םיא טָאה'ס .עטָאלז ףיֹוא טאהעג רע טָאה גנוריסאּפ עמייווצ א ןוא

 .סעקטָאליפאּפ ןיא עקשמירעטסיח רעקידנרעוװיורג א ףיוא ןגָארטעגנָא

 .ףראדאב רע ןעמעװ וצ ,עלעשייק:ריט ןכרוד ןענסנעשטש טגערפעג סָאה יז

 ןופ ןיוק א -- ?טנעז רעוװ ריא ןוא --- .ןעשיראמ וצ זא ,טנָאזעג טָאה רע

 עשירַאמ ןענַאוונופ .טסוווענ טָאה ענסנעשטש -- ?ףרָאד ַא רַאפ םָאװ ןֹופ .ףרָאד
 טָאה טלמעה טשהע .עשירכַא זיפ --  פסיירד רעכירד ןוא ,ןעמו קעג ןיא

 .,,רעמיצרעדָאפ ןיא ןמָאלעגנײרא זיא יז ןעוו ,עשיראמ רעבָא .טנפעעגפיוא יז

 טשינ ןָאק ךיא ,ינאּפ ,ךייא םעב ךיא --- :ןכָארבעגנײא יװ ,ןבילבעגנייטש זיא

 :ופ עיצאמיפיגעפ יד ןעמונעגסיורא ענסנעשטש טָאה ףיורעד -- !ןאַּפ םעד טָא

 םעקטָאליּפאּפ יד ןיא ענַארטאמ רעקיזָאד רעד .טפאטשנא:סגנורעכיזראפ םענ

 טיירש --- !קיװעשלָאב --- יז םיירש -- !רעלדניווש --- :ןגַארטשגרעשנוא סע טָאה
 .טנאה א ראפ ןענסנעשטש טאכ א טוט ?דוּפ ריא --- !ןָאפאמקנארפ --- יז
 ,טעקיונאק לדֹופ רעד ,זָאג רעד ןיא ?װיטש ןטיס לדופ םעד ענסנעשטש

 ןענסנעשטש ףיֹוא סעקסָאליּפאּפ יד ןיא ענעי ןוא ,טרעמַאי עשיראמ

 א םוטש א יז טָאה רע ?ןָאט טלָאזעג רע טָאה סָאװ !רעצוּפנבוטש א טימ
 ףיוה ןצנאג ןפיוא ןוא רעטצגעפ םוצ ןעגנורּפשעגוצ יז זיא .םייז רעד ןיא ןָאמעג

 :םײמשָאה רעד ןוא שזורטס רעד ןפיול וצ ןעמוקעג ץויָא8 !טעוועטאר --- ;םיורא = |

 גָארּפ א ,ײצילָאּפ ןעוועג זיא רעדיוו ןוא ,רעװלָאװער א טימ רעביאנגעק ןופ רעמ

2338 



 ; רעד ןיא ןפָאר מעגניירא .טלָאװ ענסונעשטש יװ ,ךיז ןעוועקעידזיא ןא ,לָאקַאט

 ;1ילק רעײז ןופ ןשייקילייה עטסכעלרעגריבניילק עמאס יד ןופ פיר רעטשב

 יי | 0 | .טייקכעלרעגריב
 | לעג) ןוא ,?דוּפ רעד יז קיסייב ןעוועג זיא םעד ןגעוװו גנונָאמרעה ידו |

 סָאװ ןפָאלשנײא ןוא ןעלסײרטּפָא טסולנעג ךיז טָאה'ס ;עונ דילז א יװ ,ןכַארקז
 יי - .רעלענש
 ,טנאיצילַאּפ א רעוװַאר א ףיוא ןרָאפעגייבהאפ זיא ןטרָאג םענעּפָא ןכרוד = |

 ןײג טנַאקעג ןיוש ןעמ טָאה ,סעשסוק יד טעכוינעגמורא ןיוש טָאה טנוח יז

 .ןײא םטימ .ןטשיוח:זעב ןופ ליה רענעגעלענּפָא רעד ֹוצ קנאב סייז רעטעי ןופ

 ,עלעקזילאוו ןמימ- ,לשערעב םעניא ?דיימ סָאד ןוא ,ףלע דָאנ ןעוועג זיא'סו ,טהָאװ;

 .ןסעזעג ץלא רךָאג זיא
 עצכנעשמש טָאה -- ?גוצ םוצ טקיטעפשראפ ךיוא יאדווא טָאה ריא ---

 | .עינַאריא רעטכייל טימ ריא וצ ןרייר ןכיױהעגנָא

 גוצ ןיימ ,ןייג --- .ענעגָארטעצ א טרזחענרעביא יז טָאה -- ?גוצ םוצ --

 | .גָאטראפ ןייז טעוװ רע ...ןעמוקעגנָא טשינכַאנ זיא

 ענסנעשטש טָאה ,ןרעטמאל ןפיוא טקוקעג עטכארטהאפ א טָאה יז ןעוװ

 עטיירב א ןעזרעד ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה יז ןעוו ןוא ,?יפָארּפ םענייש א ןעועג

 - .םנמַא ןא ,סטנעגילעטניא ןא רעבָא ,םינּפ םיירב וצ א טאהעג ללכב טָאה יז .זַאנ |

 י ?גָאטראפ זיב ַאד ןציז וצ העדב טָאה ריא ןוא ---
 ןָאק עשרא ןיא .טשינ ןעמ רָאשט לאזקָאװ ןיא ...ןָאפ ןעמ ןָאק סָאװ ---

 :יוװרעמוז ףיוא ןרָאפעגכױרא ןענעז יז ןוא ,םיבורק יד ץוח טשינ םענייק ךיא

 ףיוא ןיולב ןעוומס טעװ טלעג .ןסָאלשראפ ןפָארטעג ךיא בָאה גנוניווװ יד .גנוג

 .ןעשטומכרוד ןיא:סעייװ ךיז ןומ עמ .םעדָאר ןייק טעליבקירוצ א

 ארומ ןָא ,טושּפ ןטלאהעג ריז טָאה ,עקיאוה א טאהעג יז טָאה םיטש א
 | .עירעטעקָאק רעדָא

 רעטנענ טקורעגוצ ךיז טָאה ענסנעשטש .סעומשי א ןדנובראפ ריז טָאה'ס

 :ָאװ רעד ףיוא סעטָאלז ייוװצ ראפ טפיוקעג ,עקשטעש רענעבירעגסיוא ןײז םימ

 לקישַאי ַא ,דעטנַאה א ,ףיז ,עקנישַאמ-לַאג יַא ריא ןיא טַאהעג טַאה רע .עקווהל

 .עמרעכיזראפײטשינ םימ המישר א ןוא
 .ןָאטעג גערפ א ?דײמ סָאד טָאה -- ?טעשטעילאקעצ ריז טָאה ריא ---

/ : : 

 .רעכיז טעברא רעד ייב -- .טנאה עטרישזאדנאבראפ יד קידנקרעמאב

 .ןפבילפ עכעלטמא ןליפרעד םייב .ןָאפעג סיב א י- מָאה טנוה א ,ןייג ---

 זא ,טאטשראוו ןיא זא ,טכארטעג בָאה ךיא ןוא ...ןליפרעד םייב ,דא --

 .רעטעברא ןא טנעז ריא

 ןיב ךיא --- .בראה טרעפשנעעג ענסנעשטש טָאה --- תועט 98 טָאה ריא --
 .רעּפאכ:רעניד א .גנורעכיזראפ רעלאיצַאס רעד ןופ לעציה א .?עציה א
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 רערעטיב סיקסוװָאנפָאס טימ ףורסיֹוחַא םעד ןָאפעג ףרָאװ א ריא טָאה רע

 :רעביור רערעסערג א זיא רעוו לייוװ ! ןיפולה5 טשינ ךיװ םעש ךיא.. .נ) רוווארב

 | .(*?ןעגאהנייטש יצ יקסוװָאנסַאס

 ?רעּפאכ:רעניד א :סָאד טסייה סָאװ ,טקידלוששנא ---

 .טרעקקרעד טָאה ענסנעשטש

 סָאד | ןיוש עימָאנָאקע רידוטש ךיא ,טסײװ ריא ?לּפעק א ןופ עשָאלז א ---

 .טרעהעג טשינ ךאפ אזא ןגעװ בָאה ןוא רָאי עטירד

 ךיז טימרעד ןביוהעגנָא ךיא בָאה קילעפוצ .ךאפ ןיימ טשינ זיא סָאד --

 | | .םיוג םיוא .ןקיטפעשאב וצ

 | | ?סָאװראפי ?ןעגנאגרעד וצרעד ריא טנעז יו רעבַא ---|

 ...גנוקיטפעשאב ןיימ ,ריא טעז ,ןריוװעגנָא בָאה'כ .טסגיד:רעשילימ ןכָאנ ---

 ןוא טבעלעגרעביא סנטצעל טָאה רע סָאװ ,ןלייצחעד טזומעג ריא טָאה רע

 .רעשציא טפָאה רע סָאװ ףיוא

 ?רָאמוצנָא ךיז יוזא ריא בילוצ יאדכ זיא ...ריא טגָאז ,טעבראגָארויב --
 הי | ?ץלא סָאד ןגָארטרעביא ןוא ןעוועד

 טימ רעסעב ןייז טשינ טרָאד רימ טעװ'ס .יאדכ טשינ יאדווא/ זיא'ס --
 ןוא ןגָאזנירא ןצעמע רעדיװ ךיא לעװ ,םנקירעביא ,ץנעגילעטניא;סּפַאנש רעד;טַָא
 | - .דנעל:ווא:קור ןכערב וצ ןפראוופיורא ךימ טעוו עמ

 : .סָאריּפאּפ א טקעהטשעגסיוא טָאה רע
 - ?טהעכייר ריא ---

 | יי . ' י .קנארא ,ָאי --

 עקידהּפצוח ,עלעקנוט ענייז ןיא טקוקענגירא יז פָאה ,קידנרעכיירראפ

 .עלעכיימש ןקיריג לסיבא ,ןבראה ןייז שימ טרעפשנעעג ריא טָאה ענסנעששש .ןגיוא

 ,םינּפ שיטיל;טשינ א ,ןעמ טגָאז ,בָאה ריא ?ןָא ךימ ריא טקוק סָאװ --
 ,ןשטנעמ א טימ ןבָאה ןָאפ וצ גנאק טשינ ןָאק עמ ;ךיז .טכאר ,שינלזג א וקיפא
 | | | .םינּפ אזא טָאה סָאװ

 ,!רעּפאמ- רעניד , א ,שטנעמ רעכאווש א ןיײז וצ סיוא טשינ טעז ריא --
 ליבאמס טניוװ ריא .טכאמענטימ ךס א רעלנײשרָאװ טָאה ריא ...ןגָאז רימָאל-

 | | | ?עשראוו ןיא

 .רעילסעט א ןעוועג טרָאד ןיא עטאט ןיימ .ףרַאד א ןֹופ םאומש'3 ,ןיייגו --- = |

 .יװ ןוא ,עיצוקעשז ןיא ןעוועג זיא יװ ,דָאנ ןוא רָאנ ןסיװ טלָאװעג טָאה יז
 - ראפ סָאװ ףיוא ,קיירמטש רענעי ןכַארבעגסױא טָאה סָאװראפה ,קעװאֿפצַאלװ ןיא

 .+יא רע טָאה סָאװ ,סעּפערעשט ןופ עּפולאכ א טעיובעגפיוא רע טָאה ןפוא ןא

 י ...רעטילימ ןיא סָאװ ןוא ,עשראוו ןיא טבעלעגרעב

 ןגָאז ןצעמעי ןָאק רע סָאװ ,ןופרעד גנורעטכיילרעד א טקיפרעד טָאה רע
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 ומכאנ יד ,ןיטולחל טשינ ךָאד ךיז ןענעק ײז ןרָאװ ,ךיז ןגעו תמא ןצנאג םעד
 .ֿפָאמגייק ידב ,ןטייז ענעדיישראפ ןיא ןייגרעדנאנאפ יז ןלעװ יז ,רעבירא טעוו

 | - .ןעגעגענאב וצ רעטעּפש טשינ דיז

 =עגרעביא טָאה רע ןעװ ,ןפעבעג ?דיימ סָאד םיא טָאה --- טלייצרעד --

 / לרעטײװ סָאװ ...ךייא רעה ךיא ,טלייצרעד --- .ןסיר
 .ןעמונעגרעביא קראטש ךיז טָאה יז
 יי | לקירטש ץנעי טקנעשעג ריא טָאה ריא ןוא ---
 רימ טײז -- ןעגגאגענכָאנ קידנעטש רימ טלָאװ טשינא -.טזומעג בָאה'כ ---

 | יי -  .רָארמס ןימ א סעּפע -- לחומ
 . | ...שילרעטסיוא ---

 | ?ןידעד טקעמש .ייקשילרעטסווא ןא ראפ טָאוװ ---
 =עג ךיז ןבָאה'ס .,ןשטילגסיוא ךיז טנָאקעג לָאמ ליפ יוזא טָאה  ריא =

 - .,םעווקאב ןענעדרָאוצנײא ךיז ןעוועג ךעלנעמ זיא'ס .סעיזאקַא ענעדיישראפ ןפָארט
 / טשינ ךיז ,ןענעררָאנײא טשינ ךיז .ןסיוועג םענופ טרָאד ןובשח א סעּפע ףיוא
 .,םינּפ שיטייל:טשינ א) רעלקריוו טָאה ריא ...םייקטנקע ,טיונ אזא ןיא ןיײז עינכמ
 יי | יי : !רעטקאהאכ טָאה ריא

 זא ,ךיא ליפ לָאמניא טשינ ...ןעוועג עיגכמ ןיוש ךיז בָאה? ךיא ,ןיינ --
 בָאה'כ --- ,עיצוקעשז ןֹופ קעווא ןענעז רימ ןעוו .קראק םעד ּפָארא  גייב/כ
 םעד ,?וונמ םעד טָא לָאז ךיא ,ןסייהעג עטאש רעד טָאה -- טלייצרעד ןיֹוש

 ןופ "!שוק א ביג ,טנאה ןיא שוק א םיא ביג, .דובכ ןליימוצ ,רעגָאװש סנטאט |
 רָאנ ,ןייא ריז ךיא גיב טָא:טָא ,עּפאל עקיזָאד יד םוטעמוא ךיא עז ןָא טלמעד
 .ײנסָאדנופ ןבײהנָא ןוא ןײגקעװא ןומ'כ ,לאפוצ רעכלעווא ,סעּפע םעשעג ָאד

 רעבָא ...לאפוצ אי -- לָאמ טײװצ א ,לאפוצ א לָאמ ןייא .טוג !לאפוצ א --
 . רעבלעז רעד ןיא ,ןפוא ןייא ףיוא םיוא ןלאפוצ עלא יד ךיז ןלעטש סָאװראפ
 עמ ןוא --- ריא טנָאז .-- םוטעמוא ןופ סיורא דימ טפראוו עמ,, ?גנוטכיר
 / ,סָאװ;סעּפע ןאהאפ זיא ןעזסיוא רעיא ןיא םינּפא = * !קיװעשלָאב . :םיירש

 -רעקידנציירפיוא ןא םעּפע ,טלעוו רעקיזָאד רעד ןיא ראבמעננָא טשינ זיא סָאװ

 : 2נישרָאװ ?ץלא סָאד ךיז טמשנ סָאװ ןופ ןרָאװ ,רעשיטסיװעשלָאב א ,ךירמש

 הייב י- 0 ...מנדחָאעגניא ױױזַא יז זיא ךעק

 - =עגנייא זיא יירעצונסיוא ןופ םלעװ יד יװ ,םעד ןגעו טדערעג טָאה יז |
 ןופ ןוא קסריבמיס ןופ ,עײנ ןייק טשינ ללכ ןכאז ןעוועג ןענעז סָאד .טגדרָא
 ,עקידלכיב - ,רעשרעוו עדמערפ יד ןופ טָאה רעטציא רעבָא ,!עזָאלולעצ ,, רעד
 רעד -- ןויזב רעד ןוא הדירמ ענענייא יד ,עדווירק ענעגייא יד טקוקעגכיורא

 - | | .ןבעק םענעגייא םענופ תמא
 :וצ ןָאמענ גָאז א רע טָאה --- !ןגָארטראפ טשינ רעמ ןיוש דיז ןָאק'כ --

 רעדָא טײקיזָאלשעברא רעד בילוצ ןיא סָאד זא ,טשינ טניימ -- .טקיטשעג
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 ,רעכאמלטאוו רעד םש טפאכ .ןפָאלש וצי ווו טשינ בָאה ךיא סָאװ ,ראפרעד

 -- קישייפפ טשינ ,קיבלימ טשיג ןרָאװעג ןיב'כ סָאװ רָאג .סע טייג ןירעד טשיג

 לעציה א ןייז ךיא לעוװ ןבעפ ץנאג ןיימ זא ,ךיז טכאד רימ !ךימ טנרעוו סָאד

 טשינ סייו'כ ייז ריא טָאװ ןטנעמָאמ עכלעזא ןיא !סענאּפ עקיזָאד יד ראפ |

 | !סנייצלא רימ זיא'ס -- ןָאטעג סָאװ

 ..ןסיבראפ ,לישש טכאלעצ ךיז טָאה רע |
 | | ?ןעשעג זיא סָאװ ---

 רענעי טָא .רענעגנַאהעגפיוא ןאי טנָאמרעד רימ ךיז טָאה'ס .טשיגרַאג ---

 סָאװראֿפ --- טנערפענ רע טָאה -- רימ טנָאז,, .עבלעז סָאד ךיוא ...ראסימָאק |
 | "ללא ןייא ץלא .רומ ןזיא

 - .םיא וצ ןגיובעגוצ ךיז טָאה ?דיימ סָאד

 .עקירעייא יד ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה ריא ?ייוװ ,ראפרעד זיא .טָאד --

 ;ונעגנָא וליפא ןוא טרעלקעגפיוא דלימ םיא יז טָאה -- טשינ ןעמ רָאט יוזא

 - ;רעד טרעוו שטנעמ רעד .רעייט ןעמ טלָאצאב ראפרעד -- .טנאה רעד ראפ ןעמ

 ;נא יד וצ ,עקינײזװ יד ןופ קעוװא םעװ רע רעדָא !ןסיוװ ריא טכָאז ,לת א ןופ

 !תוחֹוכ יד ןופ ןגַאלשסיוהא ךיז ,ןעװעצארּפ ,ןעװעצארּפ ,ןטערשוצ טשינ ערעה

 - רב 2 ...ךאפ ןסצענערנאב א ןיא ןענעקירטנייא ןוא
 רעשסיגאמ רעד ,ךעלקריװ :ּפָאק טימ ןָאטעג לקָאש א טָאה .ענסנעשטש

 | י יי ...יקצאנרעיב
 ,ןרעװ דיר ןוא ןקירדרעשנוא םעוװ ,אנוש םוצ ןייג טעוו רע רעדַָא... --

 יי - , .טסילאטיּפאק רעדעי יו
 ךָאד ןיא אזא ?ײװ ,ןעוועקאפוצ ןצראה ןיא םזומעג רעדיװ ריא טָאה רע

 אב | .ןקאשטמוס ןוא ןלאברָאק ןופ געוװ רעד
 לָאז'ס ,קנארעג םעד טשינ זַאלרעד ריא .שרעדנא זיא ךייא טימ רעבָא ---

 טשינ ךיוא .?וינעווראּפ א .ןאמכאפ רעטנקירטעגנייא . ןא ךייא ןופ ןרעוװ לָאמא

 ..?טַאטשהאוו םענופ ןפיולטנא עצנאל סָאד טָא טשיוג ייזמשיר אפ ךיא ,תמאכ .םתסמו

 ?טָאװ בילוש

 ךיא ל?לעװ גגוד ֿפיב | וא םעברא טימ זא ,טכאדעג ךיז טָאה רימי ?ייוװ ---

 2יא טימ ןעמונעגרעביא ןעוועג טלמעד ןיב'כ .סרעסעב סעּפע וצ ןיגרעד ןיילא

 יי | -  ..םליפ א םעג
 -  ."שנעה ןָא שטנעמ םעד; ןגנעװ טלייצרעד ריא טָאה רע }

 ?דימ סָאר טָאה -- !טאהעג טשינ טנעה ןייק ךָאד טָאה רע רעבָא ---

 טנעז ריא !עקעיפאק | טנלע ןא ןופ געװ רעד ןעוועג זיא סָאה --- .ןפורעגסיוא

 0 ..עקעילאק ןייק טשינ ןוא טנלע טשינ ,רבח ,טשינ

 .יירבח,, טרָאװ טָאד טּפאכעגסיורא קיטכיזרָאפמוא ריא ךיז טָאה ץיה ןיא

 טמענראפ עקטנעדוטס עקיזָאד יד סָאװ םימ ,ןענאטשראפ טָאה ענסנעשטש ןוא
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 טשינ ןלָאז יז !עשראוו ןיא ןפָארטעג טשינ טָאה יז "םיבורק ,, א ראפ סָאװ ,דיז

 *?סאנ:עיװאּפ ףיוא גנוניוו:רעמוז ףיוא ןרָאפעגכױרא לָאמוצ ןכָאה

 ךיז ףראד עמ ןזא ,ריא טסייװ ,טכארטעג יוזא ןיוש בָאה ךיא ךיוא --

 | | .ןפאט םוצ ןרעקמוא
 .םיא טימ- טפמעק- !רעלריטאנ -- סאלק םענעגייא םוצ ,ןטאט םוצ --

 ?ןעגנאגרעד ןיוש טנעז ריא סָאװ וצ ,ןיילא טגָאז ,ונ ...שרעדנא ?ײװ ,ןעמאזוצ

 -. ןןעניד תמאב ײז טעװ ריא ןוא ,לסיבא ךָאנ
 ןרָאװעג זיא ץלא יב ,ןנרָאמירפ עמאס ןזיב טדערעגקעווא יוזא ןכָאה יז

 | יי | ."סָאלש ,, ןרעביא ןוז יד יװ ,רָאלק

 ןטימ ךָאנרעד ןוא ,זנַארב ןֹופ 'יענעריס, רעד ייבראפ ןעגנאגעג ןענעז ײז

 / | | .עילשיװַאּפ ןופ ראוולוב

 יז סָאװראפ ,קידנגערפ טשינ ,קירב:שזדעברעיק םוצ טיילנאב יז טָאה רע |

 ףניפ רענייזא זיא לאזקָאװ רענליװ םענופ םגה .לאזקָאװ רענליוו םוצ יוזא טלייא

 | .םעדָאר טימ גנודניבראפ ןייק ןאראפ טשינ קיצנָאוװצ

 דעלפיש ןיא ןעיימש סָאװ ,רעבערג;דמאז יד ןוא ,ןפַאלשעג ךָאנ זיא ענאהּפ

 / ןיא'ס .ףָאלש ריא טגיוװעג ,סעטאּפָאפ יד םימ  קידנעכָאפ  ,ןבָאה ,סענערב יד ייב

  עקיוָאלג טלקערב סע יװ ,רעסאוו סָאד טנרָאהעג טָאה'מ וא ,ליטש יווא ןעוועג
 * רעד ךרוד --- ךיז טָאה'ס ןכלעוו רעשניה ,ראליפ םעד ןופ ןיישש םעניא ןעגנאלק

 .רעקידנקַאל ,רעטלקניפעצ רעד םקיזָארעג --- גנובלעוו רענעפָא ןטייז ערייב ןופ/
 ,קיצנַאװצ ןוא יירד ןופ --- ןירעלטייצסימ א עניײז יוװ ,?סייוװ יד ןוא קחרמ

 םסוװעג טשינ רָאד טָאה ענסנעשטש --- רָאי קיצנָאװצ ןוא ףניפ סנטסכעה

 | | | -  .טלא זיא רע ?לפיװ טארוקא
 | .קירב רעד ראפ טנעה יד טקירדעג ךיז ןבָאה ייז

 א ןוא טיירדעגסיוא ךיז םעצולּפ ,ןײג קילייא ןעמונעג טָאה לריימ סָאד :
 , י - :ןַאטעג יירשעג|

 רָאט עמ עכלעוו וצ ,ןגוצ עכלעזא ןאראפ ןענעז'ס ...ּפָא טשינ טּפעלש ןוא --- |

 | | !ןקיטעּפשראפ טשינ ךיז

 ."קַאיווַאּפ , ןוא ,הסופת .ןוא טנוומעג *
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 ?װשענסױרַא ןיא עיצוקעשז רעטניה ?נחַא;ךייש רעקצעהימ םייז רענעי ןופ

 :יוש ,טָאה ףליהעג:רעטסיימ רעד .ךאלפ ןעוועג זיא רעסאוו סָאד .ץליהעג ןעמ

 ףרָאװ א ןוא- ךייה רעד ןיא עלסעוו א ןביוהעגפיוא לָאמעלא ,לפיש א ןיא קידנעמ

 !גנוטכא :טפוֿ רעד ןיא עקנירּפושס רעד טימ ןַאטעג

 גנופכא םונ טזומעג ןבָאה עקבוהערעּפ קאסילפ ןטסט?ע ןטימ ענסנעשטש

 טקורעג ךיז ןכָאה יז רעשניה ?ײװ ,סנכייצ יד הוא ןוא םָארטש ןפיוא ןבעג

 ,סאּפ ןדעי ןיא סעילפאפ ןעצ ֹוצ ,רעכעלטיא ןיא ןסאּפ ריפ .וצ ,םעוומארט עלא

 . 2 -  .עילפאט א ןיא רעצעקק ןצכא רעדָא ןצפופ וצ |

 / :םױרױרג א :עװנאפ רעד ןופ ןעמוושעג זיא ץליהעג רעצענישזעווז סָאד

 עמכיײפ ןיא סעווטארפ יירד --- גנעֿפ ידי רעפעמָאליק  ייווצ  ןופ גנאלש = עכעק

 םָאנ !קיבוק נזיופ ןבלַאהרעדנַא :קעשנַאיַאמ עדַאיל ןייק טשינ --- ןגאװטיז

 .ןרוניאור ןָאק עמ !לםייוו רעד רעביא ןטײרּפשרעדנַאנַאפ ךיז לָאז סע טיהַאב

 .םֹור ןשיקאסילפ םעד ןכאמ דנאש וצ ,רחוס םעד

 ןוא סעטסיה יד ןשיװצ ןכָארקעגנײרא ,,ףליהעגײרעטסיימ רעד קעטסַָאװכ

 געװ םעד טנכיײצאב קיסיילפ טָאה .ןעגנוזעג טשינ ןיוש טָאה ,ןפיירטשדמאז

 ?ךימ םענופ גניטכיר רעד ןיא ץיּפש םענעכָארבעגניא ןא טימ ,סעזָאל טימ

 ןעננאגעג ןיא ענסנעשטש ןוא ,עיצוקעשז ןופ ןפיולטנא ןלָאז יוז ידכ ,?ברא

 ןגנאל ןפיא רעּפרעק ןצנאג ןטימ קידנקירד ,רעצעקק עקישמילג יד רעביא
 טּפומשענּפָא טָאה רע .קנאבדמאז א ןיא ןגָאלשעגניײרא ןעוועג זיא סָאװ ,גנַארד

 .טָאה ּפָאק ןטַאלחוק ןטימס עקבוהערעּפ רעפמערק רעד ןוא ,עיפמאט עטשורע יח
 ?בערקרעשנוא שימשיר ,םטכעה ףיוא עקירד רעד טימ ןַאטענ טעברא ןא טסעפ
 :גנערטשנָא ןופ רעביא ךיז טסייר סָאוװ ,םיטש א טימ קידנצ

 א ...ןישזבָאד ןייק טייוו טשינ ןיוש !ײװצ --- יעח ---- ,סגייא --- .,יעה +--

 | | "!אד ַאװ איאקַאבולה עדוב עשזוװ םא ט

 .רעסַאװ ףומ ןײז ןיוש טעװ טרָאד ןוא *
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 .סָאד רעה ךיא -- .טכאקעצ ענסנעשטש ךיז טָאה --- !וטסשיולּפ יי ---

 עצנַאג יד ...דָארנעשיװ ןייק רָאנ יבַא ,ןילדָאמ ןייק רָאנ יֿבַא :ןָא עשרַאװ ןופ ןיוש
 ! טסעש ערב -- ןֹושס ןייד ףיוא ,וטסשיולּפ טייצ

 -- .טהאּפשעגניא עקבוהערעּפ ךיז טָאה -- אי וש ע ר ב עי ג --
 ושזאקס ,עס ַא .אדָאװ איאקָאבולה ,אטסיש ט ארָאװ עדוב

 ןבעל א ג שזָאמ עינ .ָאנלעטיזילכירּפ ןבעל ןיא יװ ,םא װ אי

 | * יקשטָאמוד יָאנסַאי א ןַא

 רעד ףיוא ךיז קידנלעטש ,ןוא גנָארד םעד טגיילעגקעוא טָאה ענסנעשטש
 .ןעקבוהערעּפ םימ דנאנייב ןעווערעק ןביוהעגנַא ,עקירד רעד ןופ טייז רעטייווצ

 ןיא קידנזָאלרעביא ,סקניל ףיוא טיירדעגמוא ךיז עילָאװַאּפ ןבָאה סעילפַאט ייִד

 / נָא םעקזיה עּפוק א ,עיסולאמ לבייש םייב ,עיצוקעשז עטייו סָאד טיײז רעד

 ןענָאק סָאװ ,טעקזייה ;סעקטעכ יװ ,טגנערדעננעמאזוצ ןוא רדס א ןָא ןפרָאװעג

 :טיולּפ טימ ןרָאב םעניא עטרעטנַָאלּפראפ ,ראי םענופ ןעמוקאבסיורא טשינ ךיז

 ..םיתמ יד קידהבחהה ןפָאלש סע ווװ ,גראב א ףיוא רעשניווצ א ,טסָארכ ןופ ךעפ

 ?לפרעד א סעּפע **?ש יש טא כב ,לָאשטשָאק א ---

 .קימליגביילג טרעפמנעעג ענסנעשטש טָאה -- טשינ סיײווכ ---

 ןפיוא קידנקוק טשינ ,טסעפ ןוא שימטיר רעסאוו סָאד ןסױטשעגּפָא טָאה רע

 ,עקרוב רענעיורשש דער וצ םינּפ ןטימ -- ןרָאי:רעדניק יד ןופ שזַאטנעמצ

 ,ייקסלעשאנ ףעזוי ,ןאמצָאל, :רליש םוצ .ןמָאלש טנעלפ רע רעכלעוו ןיא

 קירבַאפ ,ןענַאהניטש ןַאפעטס רחוס,, :דליש ןטייווצ םוצ ןוא ."וָאנַאילוא
 עג ןיא ןהקיש יד ןשיװצ ?גנערד ןפיוא ."קעװַאלצַאלװ ,זָאלולעצ ןופ

 עג ךיז טָאה רע עכלעו ,ןכאז ,?שנאמשסבראה א ןוא רעשינראג א ןעגנָאה

 .ײװצ ןנעלעג דָאנרעד ןענעז עכלעוו ןוא ,טסניד:רעשילימ ןיא ןײג ןראפ טכאמה

 | . 5802 ײװ .דעלטערב עועּפיל ןופ ?טרעפוק א ןיא ןיקסקוטַאמַאש רעד ייב רָאי
 .ןיפאטפאנ ײז ןופ ץלא ךָאנ ךיז טיפ עס ןוא גָאט ןטפניפ םעד ןיוש ךיז ןרעפ

 ,עשראוו רעדָא קצָאלּפ רעירפ יוװ ,עיצוקעשז ןגיױא יד ןופ ןדנווושראפ זיא'ס

 ןָאק רעלדנע סָאװ ,פנורעמכיילרעד ןופ ?יפעג א םימ ,גנורעיודאב ןָא טנגעזעג
 .ןיײגקעװא ןעמ

 ןדייש ןכָאנ .רעבערג:דמאז יד יב טעװעצאהּפעגּפָא רע טָאה םישרח יירד = |
 ןיוש רע זיא ,טרערעג ךעלפערט יוזא םיא וצ טָאה עכלעו ,?דיײמ ןטימ ריז !
 .גנורעכיזראפ רעלאיצַאס רעד ראפ געיעג ףיוא ןעגנאגעג טשינ רעמ

 ןבעל ןוא יװ ,ןגָאז ךיא ךיא לעװ סָאד טָא ,רעסַאװ ףיט ןוא ןײר ןײז טעװ'ס *

 .גנננעפָאה רעקיטכיל ַא ןָא ןבעל טשינ ןַאק עמ .רעפעגמוא

 | | ?וטסעו **
0 
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 ;ָאשז ןפיוא רעבערג:דמאז יד וצ ןענאטשעגוצ ןיא רע ;טקילגעגּפָא טָאה'ס

 ;ראעג רע טָאה תליחת .ענילרעב א ףיוא טרָאּפ םענהוג ןבעפ ,גערב רעשזַאביל

 -מאז ןטכארבעג םעד קידנפראוו ,"רעפרַאװּפָא , ןא יװ עטאּפָאל א טימ טעב

 ,ןביז .*רָאשָאק א טימ -- עקרָאל א ןיא ךָאנרעד ,טאטשהאוו ןפיוא גערב םענופ
 . רעד ןיא םיא ײב ךיוא ןפָאלש ,ןענרוג יב טסעק ,גָאט א םעטָאלז טכא לָאמלײט
 | וי | - .טרָאּפוקאװאק ןפיוא עניבאק

 .יראמ יד וצ ןעננאגעג טשינ ,טעילוהעג טשינ ,ןעקנורטעג טשינ טָאה רע
 ;ענָא ךיז טָאה'ס ןיב ,ןשָארג א וצ ןשָארנ א טפמאזעג ,רעלדוימ רעטנַאמ

 טָאה רע .םייה רעד ראפ תֹונתמ ףיוא -- סעטָאלז קיצנַאװצ טרעדנוה טפמאז

 ,עלא ריז ןענעק עװָאלזָאק ןיא .יאטלוה א ןוז א יו ןרעקמוא ךיז טלָאװעג טשינ
 רוכב רעד סָאװ ,ןטאָמ םעד זרעיודאב טשינ ײז ןלָאז ָא .ךיז ןגעוו ץלא ןסײװ

  ,רעּפעלש א ,טרעװ טשינ טשינרָאג זיא ,רענעטַארעג ןייק טשינ .םיא יב זיא
 ײב השורּפ א ןָא ,סעכאל ןיא טרעקעגמוא רָאי עכעלטש רָאנ ךיז טָאה רע ?ײװ

 | | | ..המשג רעד

 יד ןבעפ ןקיטכענוצרעביא טלעששענּפָא טארוקא ךיז ןבָאה סעווטארש יד

 טעװ יצ ,ןעגרוג וצ ןפיופ וצ ןעמוקעג קעטּפָאװכ זיא ירפרעדניא .רעכערגײדמאז
 ָאד םיא טָאה ײצילַאּפ יד .עוטאהט רעד ףיוא םענויא שטָאכ ןבעג טשינ רע

 .ײז ףוא ןטראװ ןוא ,ענדויפ ףיוא געלשעג א ראפ ןשטשנעמ ייווצ טראּפשראפ |
 | .ן'מרעט םוצ ןלעטשוצ ץליהעג סָאד זומ רע לײװ ,טשִינ רע ןָאק

 .רָאנ טעװ ןוא םייהא רע טרָאפ טָא .עיזאקָא ערעסעב א ךיז טפערט ןטלעז
 | יי .סעטָאלז קיסיירד ןענידראפ

 ָאבולה עדֹוכ עשוװ םאט א ..ײװצ -- יעה ,סנייא --.,יעה -- = =
 י | יי !אדָאװ איאק

 ןעוועג זיא'ס -- .ןמלא ןפימו ענסנעשטש ךיז טצייר -- ש ע ש ע ר ב --
 - יב | !עקטילּפ ןייז טעוו'ס ןוא ,עקטילּפ

 .צָאלָאמ יָאקַאפ ...טסיב וד רעקיבײפגמוא ַארַאס ** ,ידא לה 4,וג --

 1 .!רעקיכײלנמוא ןא ןוא יי ַא ד
 ףוס םעד רעטקנעשעג א ,רעקינוז א רעבָא ,גָאט:רעבַאטקָא רעכעֿפכֿפיק א

 , רעגבָארד א ןופ ןעלּפאלּפ א ,עקירד רעד ןופ קסוילּפ רעקינָאטנײא ןא .דעמוז
 ;ור אנסאי םסעקבוהעדעּפ ןאפעטס יװ ?מיה א .ץליהעג םעד םורא עיפאווכ

 | ...םייהא געוװ רעכיײלג א ןוא ,קחרמ רערעטופ א ןוא א קׁש ט ָא מ

 ..רימת וטספראד ,קאסילפ א ןייז טסליוו טאלראו 5 ַא ק ---

 - עטַאּפָאל ,ַאזַא *)
 יע ר

 .רעגנוו ַאוַא **

 .בווא =

 - 7 יי / דג -- 18



 | .קאסילפ ןייק ןייז טשינ לעװכ --
 ,וה יװ ןבירשעג א לאנז יװקוב אי באק ".ינרוד ,טָא --

 | | !ןאמצָאפ א טציא יבליב אי שזָאט
 ,טנֹוּבשחענ ןוא ןבירשעג יוזא יװ טשינ סײװ'כ וליפא טספָאװ וד ןעוו ===
 | .קאסילפ רעטסשלע ןא ןיולב ןבילבעג רעמייוו ךיוא וטסלָאװ

 // +אלָאנ5ע טיזי? בי - פ ,יװזַא סָאװחאפ ןוא --
 טשינ ןֹוא עדרָאמ רעד ראפ ןשטנעמ ןייק ןטלאה טשינ טסנָאק וד ֿײװ ---

 :ופ עמריפ יד טכָאצ ,טגָאזעג וטסָאה ,ןאמצַאל םעד !ןרעדָא יד יז ןופ ןענערט

 / א סעטָאלז טרעדנוה ףניפ יצ ריפ רעקינײװ רעמ טנידראפ רע .,ןואלּפס םענ

 **+ שטארקנא םענופ סירא רע טפעלש ליפיווא לָאמַאכָאנ רעצַא ,שחווח
 :אב א עמריפ רעד ןופ ךעלדנע טמוקאב רע .סעקירש יד ןופ ,םושרָאפ םענופ

 וטסלָאװ וװ ...וה רעבָא .ץליהעג ןפיוא רחוס םעד ּפָא שראנ רע ןעװ ,גנוניול
 020 7 .?בײװ ךייר א טסָאה ?עיציוק ףיוא ןעמונעג

 זיא .ןפָאלטנא םיא ןופ זיא בייוו סָאד לײװ , ןָא ךיז טערומכ עקבוחערעּפ !

 א טימ ןירעד טנַאמרעד ךיז ,ענסנעשטש .טָאטש ןיא  ןרעגנייי א םימ קעווא
 י יב :העלעגש סָאװ סע טדערהאפ . ,גנוקיטעּפשראפ }

 יד ךייא טקירד'ס ?ךייא רעכָא ,טונ תמאכב רייא יב טייג ןאמצַאפ םעיו ---

 יירעבײרשצלָאה סָאד ??כב טייג ךָאנ וצרעה .ןאמצָאל רעד טקירד'ס ןוא עמריפ

 :ירטסע ירד ראפ .ןענירדנטימניא ןיירא ךייא טרָאפ ןאב יד ?ײװ  ,ּפָארא גראב

 םעלוהָא ןוא גניזייפשאמ ,תוריכש ןעמוקאב ריא טָאה ,וטסנָאז ,ןטייצ עשיכ

 טרעדנוח יד זיולב ,םעלוהָא רעד ןיולב ןבילבראפ ךייא זיא טציא .וואלפס םענופ

 טשינ םתפמ טעוו רעמ ,שדוחי א דעלטינשכרוד סעטָאלז קיצפופ טרעדנוה רעדַא

 ,ןַאועס ןפיוא טסטרַאװ ןֹוא םייה רעד ןיא וטסציז םישדח ?פיװ ןוא .ןלַאפסױא
 א יװ ,בײהגָאניא רָאי יירד א ןעװערָאה יוזא סע דיא ףראד זיא ?וואפפס ןפיוא

 2נאמצָאל א יװ --- ךָאנרעד ,קאסילפ רעטסשלע ןא יװ -- רָאנרעד ,יּפָאלכ ,,

 ןיא ןיכ ירפרעדניא ןופ ןטסקיצניװמוצ רָאי ןצפופ ...ףליהעג:רעטסיימ א ,קישט

 ףיוא טנעטאפ א ןגָאלשרעד וצ ךיז ידכ --- ּפאילכ ןיא רעדָא ץיה יא ,טםנווַאו

 .ןַאמצָאל א ןעוועג טציא ךָאד ךיא טלָאוװ..ןענעייל טנ ינעקעג טלָאוװ ךיא עוו. המוש *
 2 | ,רעפעגמוא **
 רעטעברַא;רעקנַא עקיטרָא יד תבוטל לסײװ רעד ףיוא לָאצּפָא ןַא -- שױַארקנַא *

 ןַאמצָאל רעד :ןקירב יד רעטנוא סעװטַארט יד ןרופכרוד ןרַאּפ (רעקנַא -- שטױײד ןופ

 .לָאצּפָא םענופ ךײה רעד ןגעװ ןכײלגסווא ײז טימ ךיז טגעל

 עמריפ רעד ןופ טמוקַאב ןַאמצָאל רעד סָאװ ,דנַאפ-עיציזָאפסיד רעד --- סושרָאּפ

 | | .ןבַאגסיוא ענעעזעגרַאפ טשינ ףיוא

 רעד טָאה לַאלּפט ןכָאנ .ס סעפולס עװעקוב רעדָא ענעבַארג ,ענעזערב -- סעקירש

 + ףעלצלעה:רעװק ,סעקורש ,ךעלגנערד :ץלָאה ?ספלוהעג עצנַאג סָאד ןפיוקרַאפ טנָאקעג ןַאמצָאל

 .(רָאטווא םענופ גנורעלקרעד)
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 ךיא .ןעיצנָא טשינ ףיורעד ךימ טסעװ וד ,ןיינ !יושזרוב א ףיוא ,ןאמצַאל א |

 י יי | - .געװ ןיימ םייװ

 עמ ןוא ,רעגייזא ײװצ ןטסכעה םוצ זיא'ס .קירעדינ טייטש ןוז:טסבראה יד

 ןפיוא גערב ןטנאקאבמוא ןא ייב ןלעטשּפָא דיז טעוו עמ .ןעוועקירש ןפראד עוו

  +יקפיונוצ דיז ןלעוו'ס .רעטייש א ןגייפעצ ,קעװאלצָאלװ ראפ רענעלטכאנ ןטצעק

 ?רעטס סיימ רעד ןוא סענַאמצַאל יד ,סעקאסולפ עטסטלע יד ,*סעּפַאלכ, יד ןעמ

 ?יײװ ,רעטערטראפ םיקסקעשאנ סלא טעװענַאמצָאֿפ רעכלעוו ,קעטסַאווכ ףליחעג

 ערעּפ טעװ רשפא .קעװַאלצַאלװ. ןיא ײז ףיוא טראוו יקסקעשַאנ ןַאמצַאל רעד

 :רעשסיוא יד קידנרעה ,ןכאלנָא דיז טעװ עמ  ,ןלייצרעד סעּפע לָאמאכָאנ עקבוה

 קושעילַאּפ:עקבוחערעּפ .רעטרעװ עטיירדענרעביא יד ןוא תוישעמ: :עבַאב עשיל

 ןוא ,רעניארקוא טימ רעביא טרעטניוװ ,רעטילימ ןשיראצ ןיא טנידעג טָאה

 זיא'ס ,טשימעצ םיא ייב ךארּפש יד ךיז טָאה .ןקאילַאּפ טימ סעוומארפ טביירפ

 אזא סעּפע -- םכח א יצ ראג א רע זיא יצ- ,רעהעג רע ןעמעוו וצ ןסיװ וצ טשינ

 נלעטיוילבירּפ ןימ

 / +בָאד רעטקעלפעג סיוא םייל רעלעג טימ ,רעקיזירי רעד ךיז טרעשנענרעד'ס

 :עגמֹוא ףיורא םנייטש ראילש רענ ערילָאקשא ,רעקיטייצראפ א .גראב רעקסנישז

 .ט טשינ ,ןעמ .טעז לטעטש סָאד .ץיּפש ןפיוא סעּפולאכ עטשרע יד וצ טרעּפמול

 - ...םעכירטס ענעיורטש עכעלטע ,לכהג ?ךסב םעלָאדָאטס עכעלטע

 גערב ןטכער םעד ?טיה ןטימ טסירגאבי ,עקר וַאק ןיא קיד זנעייטש ,קעמסָאװכ

 יי | :פוק א ףיוא טיירש .ןוא

 | .!סקגיל ףיוא --- ָאַאָאהָאהַאה --- =

 א ןופ ךיז קי דנקורּפָארא ,ץליהעג סָאר ,םטכער ןֹופ ּפַא קיטסאה ןרעדורי יז

 .םָארטש ןפראשי ןפיוא ףיורא ךיז טשטילנ ,ףיירטשטדמאו

 - ,םידאב סָאד ,רעסאוו ןטימ לעֿפאראפ עלסעוו יד רעדיגא שגיֿפ קעטסַאװכ

 גדַאֿל רעד ןיא ךיז טצעז רע .ןגָארפ לסײװ יד רעדניצא לָאז ,םוג ןעמיווש ײז זא

 | | :לוק ןצנאג ןפיוא ןָא טבייה ןוא עק

 - ןטרָאד דנַאלסיוא ןיא ,יעה
 ..:עטבעלש ןטינעטשרפג

 ןופ ,וָאנאילוא  ןופ ןענעז ײז .רעטנוא ןּפאכ סעװטארט יד ףיוא טיפ יד

 | :ךיק סָאד פָא יז ןענעק ,טָאטשטּפיױה רעשיקאסילפה רעד

 ןליֹוּפ ןופ .ץייוו .טימ .זיא..|

 ןסרצלכיײּפש יד לופ ןכַאמ יז

 :ערעּפ ןוא קעװאלצָאלװ ןופ ענסנעשטש --- טשינ ןעגניז עדייב יז זיולב = |

 .םערעיזָא רעװאדַאלװ יד יב סו גד ןיעמעילופ ןופ עקבוה
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 רטל" טַאלג רפֹד םָארטש רצד טנַָארט זדנוא

 ...ךקָארק ייברַאפ ,לסָארק ייבראמ |

 .עיפיסיר וק א ןֹוא עקבוה ,קישטּפ אק א ןזיוה יד ןופ סיורא טמענ ןאפעטס

 .רע טיירדראפ ,,עקשטיס ענעקרָאכאמ ?סיבא טימ ןענסנעשטש ןעוװעג דבכמ

 יי .בערג יד רעגניפ א  ??ראגיצ , א טסנרע

 | "רעינגאיעצָא םיקילעװ אנ ,טוש זאק ,,שייוװ --|
 רעד רעביא גנאל ןעווש ךעֿפעכיור עיורג .רעפעפ יוװ טרעייפ עקרָאכאמ יד |

 ;דמאז עטקעלענּפָא יר ךיז ןעלטיור'ס .העש:העיקש רעליטש רעד ןיא עווטארט
 ץלא ,טנאקאב זיא יא .מייקטיור םימ ּפָא טנַאלש רעסאוו סָאד ןוא ,ןפיירטש

 רעכלעװ ,?סייוװ רעד ןופ ךאילש רעקידנטכיײל דעד :ןייוודניק ןופ ךיז טקנעהעג

 :ָאל:פכעלפ ללש רעד .,ערָאװוזָאר א יװ ,טפײפעגרעדנַאטַאפ טרָא .םעד ףיוא ןיא

 טאמָארא רעד ,עשראוו ןייקי 'רדסכ טריפ רעפמאד רעד סָאװ ,ןלעטָאפ ףיוא סעז

 - ,עקסּפָאלכ יד טָא ןוא ...רערעקיטכיל אזא סעּפע למיה רעד ןוא ?סייוװ רעד ןופ

 0 | ;טפאשקנעב עקיבייא
 טל ע יב איע צָא םיקיל ע װ א נג ,ט ש ז א ק ,טײװ --

 יי = - איל ארט ס װַא -- *"װ ו ר ט ס ָא רעכייר א

 זיא'ס ןוא ,ןירג דימת רעמייב יד ןענעז ,ןעמ טגָאז ,לזדניא ןקיזָאד ןפיוא

 ַאמשינ ןענעז'ס ןוא ,םיצירּפ ןייק ָאטשינ ןענעז טרָאד .שינש רָאי ןיא לָאמ ייווצ

 - .תלוכיב זיא'מ ?פיוו ,ןעײז ןוא ןרעקא ןָאק עמ ,רקפח ןיא דרע יד .ןפאלקש ןייק

 ביוא ?ײװ .ןשטנעמ יד טשינ ןטרָאד ןסײװ ןטױלּפ ןייק ןוא רעסעלש | ייק ןופ

 :ָאל ןוא עדַאמַארה יד ךיילג םיא טּפשמ עט עהעוירק רעדָא טעבנג רעצעמע

 .רעדנעל עדמערפ ןיא ןרָאפקעװא ךיז לָאז רע ,ףיש א ףיוא ףיוא:םיא םעוער

 .לןדניא ךעלקילג ןייק לו רעד ףיוא ָאטשינ זיא'ס זא ,טסייוו ענסנעשט

 עמ .םייקניימעג ,טלאוועג .,יירעדניש עבלעז סָאד רעקינײװרעמ זיא ושעמוא

 ןוא טלעװ יד ןרעטשעצ יוזאיוו רעבָא .טלעװ עצנאג עקיזָאד יד ןרעטשעצ ףראד

 :בוהערעּפ ןעװעקלָאטסױא טשינכָאג רע ןָאק סָאד --- ןעיובּפיוא רעלטנגייא סָאװ

 | - ..רעביא טשינ ראפרעד םיא רע טגָאלש ,

 ןיא יורפ רעד טימ ןטרָאד טכעל """ק י װ ָא 2 ָא ש ס רעד ןוא --
 +צ

 } יז = יװ "+= מ א ק טוש רא פ 1 מא ק טי ד ז ,החונמ ןיא ,טפאשביל

 אאאאאוַא לע טיזיליכידפ ,יָאװע }  םאדא)

 .ןַאעקַא ןסיורג ןפווא ,ךוז טכַאד *

 ,לודנוא **
 .,ןאמ 36 ר 6

 .ךעלמריזח וד טימ ,רעדניק וד טימ טעג
 פעגמוא ,ןהוח טומ םרנ רעפנ וי : יז 2 =! דא עמ 6 נ
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 ,רויצרא טשינ ןאמצָאל ןמימ ײז וצ ןעמוקענסיורא זיא קעװאלצָאלװ |
 ;ראשטעילמ ,רענייז רעביירש רעגנוי רענעי רָאנ ,טראוורעד טָאה ענסנעשטש יװ

 ;ראפ רעשיּפָאלכ ,, רעד סרעסעמצינש ןבענענסיורא טלמונא טָאה רעכלעו ,יקס

 . יד ןבָאה ,דויצרא .ץאלּפ:ץליהעג ןפיוא טעברא רעד וצ טלעטשעג יז ןוא ייעיט

 / םענופ ?טנעה ןפיוא ךיז ײב ןעגנַאהענפױא ריז טָאה ,טסעומשעג רעטעברא
 | י- .רעמצנעפ

 םיא ייבראפ קיר נעיינכרוד .ןענסנעשטש טנעקרעד טשינ טָאה יקסראשטעילמ

 ;אוו ןפיוא טקוקראפ עוושארש רעד ףיוא ןבילבעגנייטש רע זיא ,ןאמצָאל ןטימ

 - :עפ יר טכוזעג טָאה רע .ץָאלק עקנארק א וװ ןקעדפיוא טשינ רע טעװ יצ ,רעס

 ,טפאנ יװ ,ץכעלוֿפ רעביא דימת טמיווש עכלעוו ,עציווישז ןופ ךעלעגייא עמ
 ךעלגנערד ףיוא סעקסָאלָאד עננאק טימ ןסײרּפָארא רעטעברא יד ןליופאב טָאה
 .סיורא טשינ יז ןכירק יצ ,טנוזעג ןענעז יז יצ ,ךעלעקנעס יד רעטנוא ערָאק יד

 ןופ רעצעלק קיצנָאװצ ייב דנילב ףיוא שצאשענּפָא ןוא !טסָאמעגסיוא ףוס? טָאה

 רעד ֹוצ ןעגנאנעג ײז ןענעז ,פמיטשעג טָאה טרַאס רעד .סעילפאט ענעדישראפ

 יב | | | - .עסאק

 .+ערעּפ טימ עקדוב רענעיורטש רעד ןיא קיטימ ןסענענּפָא טָאה ענסנעשטשי
 .רערעש א וצ ,געירב ןפויוא ןעגנאגעגּפַארא ןיא ןוא .ןעקבוה

 זיא סָאװ ,ץכעוטנַא:טעברא סָאד ןפרָאװעגּפָארא רע טָאה ןעמוקקירוצ ןכָאנ = |
 - ?װַאנסַאס ,דעלנײשרָאװ ,ףַָאטש רעקסלעיב ןופ רעמינראג:אלאג א ןעוועג טלמונא

 - ףיוא טפיוקעג טָאה רע סָאװ ,םעיינ ןיא סיוכרוד ןָאפעגרעביא ךיז טָאה .םייקס

 ,תמא .סגגָארטעג טשינ רָאנ ט טעמב ,רעטיכימ  ןיא ןיֹוג ןראפ עקסישזקָאטנעיװש

 .ןמפאהוצסיוא ןעוועג זיא'ס  רעצָא ,ןילאטפאנ ןוּפרעד טהיּפשעג ךיז טָאה'ס

 זיא'ס זא ,ןעמיוק וצ ןעמיֹוק ןופ ןרָאװעג ןבענענרעביא זיא טָאטש ןיא |

 רעד טימ ןהָאװעג קיטראפ גערט ןפיוא סעקאסילפ יד ןענעז טלמעד ןֹוא ,טנארייפ
 םימ ןעגנאגעג ןוא סעטַאלז קיסיירד עניײז ןעמונענ טָאה ענסונעשטש .גנולַאצסיוא |

 | .עקצָאלּפ ףיוא ןעקלאכימ וצ עלא
 ?זעלג א קידנגָאלשנָא ,נהנמ ןטיוק ךיז ןענעגעזעג זיולב טלַאװעג טָאה רע |

 ךיז ןבָאה ,ןשיט ידו םורא ךיז טצעזענמורא ,כעקאסילפ יד רעבָא ,קזעלג א ןיא

 ?עפ רעמ סָאװ ןעגנאלרעד דיז ןסייהעג ןבָאה-יײז .סּפאנש םוצ ןעמונעג טסעפ

 :עדנאמָאק רעד ףיוא ךייה רעד ןיא ןגיוקפעג קערָאק א זיא לָאמעלא ןֹוא ,םרעט

 - .טּפאלקעגס יורא סעקירש ןטלָאװ יז יוװ --- ?!סיורא ּפאלק ,ָאָאַאהָאהָאה,

 :ענרעדינא ,לארעטופ םענופ עינָאמראה א קידנעיצסיורא ,טָאה קעשסָאװכ

 ?אלק יד ףיוא ,טניוװ ןופ עפקאהעצ ,טלעק ןופ עטצאלּפעג ,טנעה עטיור יד טניײל
 | : :רעלקעזזָאלב יד ןָאטעג געוואב א ןוא ןשיװ

 ,קַאסילפ ,טרצקַאצ טסָאה

 ..קיצנַאד לקזיב לסייוו יד

, 
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 ?עצ .בראה יוזא ךיוא ,עטאוו עצָאקש ,קידעבעל -- רָאכ ןיא עלא םיא דָאנ

 / :רעטרעװ יד קידנכערב

 רצדניצ--ַא .וצ  טסל--ייּפש ןוא ..
 !הררש ַא "וו ,לד--יפ ןפיוא

 2עגסיורא ענסנעשטש ךיז טָאה רעדליּפעג ןוא גנאזעג םעניימעגפא ןטימגיא
 .ןענַאינאּפמָאק יד ראפ ףָאטש ןבלאה א טפיוקעג טָאה רע .טעפוב םוצ טּפאכ

 ;ריּפאּפ יד טשטעווקעג ענעשעק ןיא םיא .ןבָאה'ס .טשיורעג טכייל טָאה ּפָאק ןיא

 ,ןעוועלאשז וצ רע טָאה םָאוו --- סעטָאלז קיצרעפ א ךרעב ,ץנימ סָאד ןוא רע
 !ןעמוקקירוצ ןקיזָאד םוצ ,עילימאפ רעד ראפ סעּפע ךיוא ףראד

 גָאז א רע טָאה --- סגנדיישראפ ָאליק א ןוא רעמיק ןבלאה א ךָאנ טיג --

 | | .ןעקלאכימ) וצ ןָאטעג
 םעײנטלנָאּפש א ןיא טנאיצילָאּפ רעגנוי א ןענאטשעג זיא שיטקנעש םייב

 ןיא םָאװטרָאנ טלעג יג יוװ רעקידנצנאלג א ,םיורא לדָאנ ןופ סָאװ:רָאנ ,רידגומ = }
 .טסניד רֶסָאנ ענה א ףיוא טּפאכעגניירא םינּפא ךיז טָאה .גנאנמוא

 .טנערפעג קעלאמימ טָאה -- ?ןעגנאלרעד) --|

 םייצ רעד ןיא דָאד ךיא לעװ עװָאלזָאק ןיא .דיז טימי ןעמענ  לעװ/כ ,ןיינ --

 | .ןגירק טשינ טשינרָאג

 | .עקּפאנאק ןײז טג ייֿפעגקעװא טָאה טנאיצילָאּפ רעד

 ?רעגיה א טנעז ריא ---
 28 | גיחה א --

 ?ןגירק טשינ ריא טעוװ וװ ?טגָאזעג ריא טַאה יוװ זיא =

 םָאר קירנקאפניירא ,טרעפטנעעג ענסנעשטש טָאה -- עװָאלזָאק/ ןיא = -- 
 | .עכוזאּפ ןיא טשרווו םעד ןוא עגעשעק ןיא לשעלפ =

 .ףארטש טלָאצ ריא .טנעמָאמ ןייא ---|

 | ?סָאװ ראפי --

 .עװָאלזָאק ראפ ---
 | | .טשינ יימשראפ'כ ---

 - ןטינשענּפָא שנאיצילַאּפ רעד םיא טָאה --- ךיוא קישיינ טשינ זיא'ס ןוא ---
 | ?ןעמָאנ:עילימאפ רעיא --- לכיבציטַאנ א קידנעמעגסיורא

 -  !עװַאלזָאק ןופ ןיב'כ זא ,גונעג .זיא'ס ---

 !טסערא געט יירד רעדָא ףָארטש סעטָאלז ףניפ ?לָאמארעדיוו ---
 .ןַאטעג ףרָאװ א ענסנעשטש ךיז טָאה -- ...טדער ריא סָאװ רעסייוו --

 ;עננָא םיא טָאה טנאיצילָאּפ רעד רעבָא ,ןײגוצקעװא טאהעג חעדב טָאה רֶע |
 יש | - .פברא ןא ראפ טפאכ

 ?טלָאצ ריא .תומכח ןייק טשינ ןעײג ָאר ,עילָאװאּפ -- ||
 ַצ
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 א לי ---- ןָאטעג גָאז א .ליטש ענסנעשטש טָאה --- טשינ טעּפראש ---

 | ...ןַאט עּפראש א לעװ ךיא

 .,ןקילב יד םימ קידנפסעמ ריז ,עטעּפעשטראפ ןענאמשעג יוזא ןענעז ײז יו

 | .ךיז טמענראפ סע סָאװ ףיוא ,טקרעמאב עקבוהערעּפ טָאה

 ןעיפַאכ ַאצװַאינרעשט ַאקאבָאס אט שזַאט = ,חרבח --

 .םיפ יד ףיוא ןָאטעג לעטש א דיז ןבָאה סעקאסילפ יד

 ?ןיהווו ,טנאיצילָאּפ עינאּפ ,ןעשעג זיא סָאװ ---

 . ףיוא ,רעלטסניד .ָאר ןיב ךיא .ןייגקעוא טעב'כ .טאוראסימָאק ןיא --

 | | | .טסניד

 ?קיסאּפ סָאד יוזא ביוא טשינ ריא טָאה עשז .טָאװהאּפ ?טסניד .ףיוא ---

 "- יי ?עבמַאג רעד רעטנוא ||
 וצ ןָאטעג ירשעג א ײז ןבָאה ,טנאיצילָאּפ ןפיוא קידנקורנָא ךיז ןוא

 *הה :ןענסנעשטש
 | | ?יעגילנ; יד טָא ליוװ סָאװ ---

 ךיז טָאה -- לסקא יד טימ ןגיוצעג ענסנעשטש טָאה -- טשינ סייוו'כ --

 .עווָאלזָאק ןייק ,םייהא ײג'כ זא ,טגָאזעג בָאה'כ ןעװ ,טעּפעשטענוצ

 .שיטקנעש ןרעמניה ןופ יז וצ ןגיובעגסיורא ךיז טָאה קעלאבימ

 ןיק ָאטשינ ןיא'ס !טרָאװ טרעװראפ גנערטש א זיאו סָאד ,עיװָאנ ;אפ --

 .עגווישזג ןגָאז ףראד עמ ,עװָאלזָאק =

 **לףָאהטש טמענ עמ סָאװװ ,ראפרעד { ---

 :ַאמ רעד ןוא ,ענווישזנ ערעיזָא ןַא ןַאדַאפ טרָאד זיא'ס .רַאפרעד טשינ ||

 זיא םָאד .ערעיזָא רעד יולי לאטהאזוק םעד ןבענעג ןעמַאנ א טָאה טאהטסיג

 טָאה סָאד .דובכ אזא טשינ טנידראפ יקסווָאלזָאק ?ײװ ,עיװַאנאּפ ,קיטכיר ץנא

 - ..רערעקטסימ א סעּפע ,פָאלכ רעכעלנייוועג א .טָאט טש יד טקידיילאב פא

  טָאטש יה סע טָאה ,רעבירג יד ןיא טניוװעג טרָאד ןבָאה ר"מ ןעוו ןֹוא --

 ןפיוא טשרע -- .ןָאטעג גָאז א .רּּמִת ענסנעשטש טָאה -- !?טקידיילאב טשינ

 | .קידוועריּפש ,עוורעטס יד ,ןרָאװעג יז זיא ןעמָאנ ןקסּפָאלכ

 !רימ ןעײג --- .טנאיצילַאּפ רעד ןס ירעגרעביא טָאה --- גונעג --

 !ּפָא יצ -- :ןָאטעג עשטּפעש א טַאה קעשטסָאװכ ---

 :עגרעדנאנאפ ריז ןכַאה סעקאסולפ יד .ןַאמטעג םיר א דיז טַאה ענכנעשטש :

 | | .םיא רעשניה ןסָאלשעגנעמאזוצ קירוצ ןוא| טקור

 | | !ייטש ---

 .ןעקניצרַאװש םוצ ךָאד ךיז טעּפעשט בלכ רעד *
 :ףָארטש --- ךיוא טוודַאב שיליוּפ ףיוא עכווושזג טי
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 ' רעד רעטניה ןופ ןגירשעגקירוצ ענסנעשטש סטָאה -- !ןיילא דךיז ייטש -- |

 | .םלוע םענופ טנאוו

 ,רימ רעד וצ קידנפיול .למרעפוק סָאד לקניוװ ןופ ןָאטעג ּפאכ א טָאה

 | :סאב ןקידנרעטיצ גנוטכאראפ טימ ןפיט סקעטסָאװכ טרעהרעד רע טָאה

 ףניפ רַאפ ןשטנעמ ַא ןענעגרה טעװ ריא .רעקַאנק םעד טלַאהַאב --

 י | | יב | ...םיתוטש ?סעמָאלז
 .ןפיול ןתמחמ ןיירא םינּפ ןיא ןָאשענ עײװ א טייקליק א טָאה ןסיורדניא

 ,ענר א ףיוא זיולב .ןגיוא יד טלקנוטראפ ענר א ףיוא טָאה תושמשה:ןיב רעד
 :ראּפ ןופ סעקטעוליס יד ןעזעג רעלטייד ריז ןבָאה עקצָאלּפ קע ףיוא ןיוש ןרָאװ

 יא ןגער ןייק שטָאכ ,טייקטכייפ ןופ רעקידנרעמיש א ,קורב רעד ,דעלזייה:רעט
 : טהעכיירעג טָאה רעה .?עזָאלולעצ ,, רעד ןופ ןעמיוק רעצראווש רעד ןוא ,ןעוועג משיינ

 .רעפעוו טכעלש ףיוא --- וצּפָארא ןליונק טימ ,ךיוה טשינ |
 :ענ םענופ לײװ ,ןלעטשּפָא םזומעג ךיז רע םָאה ?עזָאלולעצ ,, רעד ראפ

 - ,ײרעקאהצלָאה רעד וצ ,,עקסננעפ טיײז רעטייװצ רעד ףיוא ןענעז ץאלּפ:ץליה !

 . ךיז טָאה ףייח םענופ ףיט רעד ןופ .סעקלאבָא טימ דעלעגעוו ןרָאפעגייבראפ ?ענש |
 ךיז טָאה , ןזָאלעגּפָארא טָאה'מ --- ןישאמ:ריּפאפ א ןופ ןלאנק סָאד ןגָארטרעה

 ןטמעראוורעד ןוא גיול ןופ ןעננופמאד ןיא- ,זוילש:לימ א ןופ ןטייק ,טכאדעג

 ?װב יֹוװ טכעליהעג טָאה קירבאפ יד ,טעבראעג טָאה עטכיש .עטירד יד .לייארימש

 ?ייא יד רעשניה ןטרָאג םעניא עליו יד זיולב טמעטָאעג טָאה החונמ טימ .גָאט

 םנצעמע ,לָאדנארישז א רעטנוא ןענאטשעג טרָאד זיא ץעמע .ןטעכאטש ענרעז !

 ןופ ייבעג ןלעקנופ ןפי יוא קֹורב ןרעביא ןלאפעג יא ,סערעדנאפ רשפא ,ןטָאש א .

 | | | | .עיצקעריד רעד
 ענסנעשטש ךיז טָאה ,ןאבאלש םעד ןביוהעגפיוא .טָאה רעטכעוו רעד ןעוו |

 .ןיא קידנליא ,סקניל ףיוא טעווערעקראפ ,טָארט ןפראש א םימ רעטיײװ ןזָאלעג

 | | -  .עקסוואשראוו ןוא סאנ:ןעּפָאש ןופ גנוטכיר רעד

 ?כיש א ןיא יורפ א טקרעמאב רע טָאה קײטּפא ןופ רעשצנעפיושי ןראפ
 ;נערָאּפ רענעשעס רעד ראפ ןטלאהעג דִיזפשָאה יז .עקטרוק רעשרענעמ א ןוא

 ?םוא ןא ,רעכעה שצראטשעגסיורא סָאה ?סקא ןייא ,,ענעניובעגנייא ןא ,עשט

 ' | | | .לסקא רענעפלַאהאב

 | | .?רייא ןפֿפעה רשפא ?ךייא זיא סָאװ --

 םעג רעטכייל זיא'ס .סנּפָארט ןבעגענ רימ טָאה'מ .רעבירא ןיוש זיא'ם =

 | | .ןרָאװ

 ןיא םינּפ ריא םנה ,עטצאלפ לעגנָא זא ,םיטש עכאווש א ט טאהעג טָאה יז םִנה

 יד ןופי םעמרָאפ עגנעסּפינ יד יו ,ןשטנעמ א ןופ עמרָאפ עטצונעגפ םא יא ןרַאװעג -

 :ישפ יד ןעוועג סָאה זיא ןגעווטסעדנופ --- ןסנאי יאפ יב ץאלפטסימ ןפיוא רעלעמ
 : | : שטיװַאכ |
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 ?טשינ ךיס טגעקרעד ריא ---
 .ןייג ---

 ...ןוז סעשאמַאט ,ענסנעשטש ---

 .פָאלכ אזא ...ןענעקרעד ןטרָאד סע לָאז רעװ --
 : - ?ָאד ריא טוט סָאװ --
 ץעמע יװ .טכעלש ט?יפרעד ריז בָאה'כ רעבָא ,םייהא ןעגנאגעג ןיב'כ --

 יי | .ןטינשעגסיורא ץראה סָאד שטלָאװ
 ?רעטציא ןוא ---

 .רעסעב שָאקאי זיא טציא --

 ןײג רימ ןלעװ ,םערָא ןרעטנוא ךדימ טמענ .ןעמאזוצ ןיײג רימָאל זיא --

 | .קידנריצאּפש

 .עקכעלעמאפ | ןעננאגעג ןענעז יז

 ..םלאברָאק יד ייב .ןופרעד ענוועּפ .זיא'ס ,שעוועג םיורג א טאהעג בָאה'כ ---

 - ?עװָאלזָאק ןיא טשינ טניוװ לאברָאק ,סע טסיוה ---

 ,בלעוועג טייװצ א טנפעעג טָאה .הררש רעסיורג א טניײה זיא לאבּרָאק --
 טלעטש ערע דנאּפ ווו ,ץאלּפ םייב ךיילנ ,ינָאטנא; יטנעיווש ףיוא .רע? טניוװ טרַאד

 א - .עצינעמאק א ףיוא

 ןטשרע םענעי טימ זיא סָאװ ןוא ..םינמוזמ ,ךיא עז ,עדייב ןכאמ יז ---

 ?סע טלאה רע יצ ,לאברָאק ,טפיוקראפ סע טָאה רע ?בלעוועג

 טָאה לאברָאק .טקעיבוס א טימ ןירעגעווש יד םע טריפ'ס' .סע טלאה רע -- |
 ,ינָאטנא:יטנעיווש ףיוא בלעוועג ןיא רקיע רעד .טציז רע .ףיורעד החגשה ןיולב .

 .םיא ןנעװ ןביירש ןטעזאנ יד .טייצ ןבָאה רע זױמ קיטילַאּפ ףיוא ךיוא ןוא ,ונ

 | .גנוטלאווראפ רעד ןיא זיא רע
 | ?סעקעדאכ יד יב ---

 טייג ,ןפרָאװעגקעװא רע טָאה סעקעדאכ יד .דנאבראפײםירחופ ןיאז ,ןײג --

 * עבעב רעד טימ ,גנורינער רעד טימ טרעשציא

  טימ | טכיולאב גראק זיא סָאװ ,ייס אש רעוועשראוו ןטימו ןעגנאגעג ןענעז ײז

 .שזאטנעמצ:יװָאנ סיוגנעק ,םגרעטמאקי

 ?ןעמוקעגוצ ןענעז ןשטנעמ ךס א ?זדנוא ייב טרָאד זיא יו ןוא ---

 ;רעד טשינ עװַאלזָאק טסעוװ .ןיימ רשפא ןוא ,ןעמ .טנָאז ,םנזיופ ףניפ ---

 זיוקב טאהעג רימ ןבָאה לָאמא .רעבלעוועג ,ןסאנ ןעמוקעגפיוא ןענעז'ס .ןענעק
 ,יקסװָאקשטאּפ ַאד ןיוש ןיא טציא ןוא ,ן?אברָאק םעדכַאנרעד 4 ןיקסווָאנסַאס

 יי .רעבלעוועג ךס א ...רָאש זדנעק ,יקכרעיקסיֿפ ,קאשזדיווש

 גנוריגער רעשירָאטַאנַאס רעד טימ טעברַאטומ רַאפ עוצַאזינַאגרָא עשוטסושַאּפ *
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 ;עג קירוצ רָאי ףניפ טימ טָאה רע .לאברָאק טָאה ןָאק .ןטוג א א ןעמונעגסיוא
 ;נעמ ןפראווסיורא טעװ ,ןגָאז רע טנעלפ ,סיזירק רעד עװָאלזָאק ףיוא טלעטש

 רעסיורג א ןסקאווסיוא טעושס ;עװָאלזָאק ןייק ףרָאד ןופ ןוא םָאטש ןופ ןשט

 ןבָאה .ןאראפ ןענעז יז ןוא ,ונ ...רעבלעװעג ןייז קימיינ טרָאד ןלעו'ס .לאטראווק

 | .ןצנאוו יװ ,טײקמערָא רעד ףיוא טצעזעגנָא ךיז

 | | : ?סיקסווָאנסָאס יד ןוא --

 ןמייווצ .םעד לייוו .רעטכעװ:עקטאטָאה רעד .ןבילבראפ זיא רעגייא זיולכ ---
 רעטשרע רעד רעבָא .טעדרָאמרעד ץעגרע ןשידנאט םינּפא ןבָאה ןיקסװַאנפָאס = |

 .ןיקסוָאלזָאק טָאטשנָא טיָאוו זיא ,רעלריטאנ ?דנאה ןופ ,טבעק יקקווָאנסָאס

 טרָאפ יוזא ,ןטסוּפטָא יד ףיוא ךעלכיקײקינָאה יד טימ ןרָאפ טגעלפ רע יװ ,רענעי
 טשינ ןיא עװָאקזָאקי ןוא .דרעפ א ,טָאה רע סָאװ ,סָאד זיולב .טנייה ךיוא רע

 י .ענווישזג רָאנ ,עוװָאלזָאק
 ראפ סָאװ ףיוא ,גנולמאלראפ א ףיוא ,טליצרעד יז טָאה ,ןעשעג זיא סָאד

 עיצאזילאנאק ןגעװ .טארוקא ,שטיװָאכישט יד ,טשינ יז טסײװ ,גנולמאזראפ א
 ץלא ןגעװ ןיוש טָאה'מ ןעוו .קעװאלצָאלװ ןיא עינוװָאזאג א ןייז לָאז'ס ןוא ---

 רעמיר רעד .,יקטניּפנעק ןטָארטעגסיױרא זיא ,ןייז ףראד סע ווו יװ ,טדערעגמורא

 :ראווק ןטסקיטכיװ םעד ,עיװָאנאּפ ,טקוקראפ טָאה ריא --- :?עזָאלולעצ , רעד ןופ
 = רע טנעוהעד יװ ,ןרָאװעג טכארבעגפיוא םיא ףיוא ןענעז יז -- !עֹוזָאלזָאק ,לאפ
 יד טימ טעּפוטעג וליפא ןבָאה עקינייא !רעטסקישטכיוו רעה :ןגָאז וצ יוזא ךיז

 ןאַּפ א סעּפע ךָאנ ןוא ןאפי םאק א רענייא רעכַא -- !קישמװָאשנוב -- ןסופ ||

 + ?םערג רעד ןתמארעדניא זיא עװָאלזַאק זא ,ןי יקסניפנעק טציטשעגרעשנוא - ןבָאה

 - :םינאמ רעד םיא ןנעװ טשינ טגרָאז סָאװראפ .גקעוו אלצַאלװ ןיא לאטראווק רעמ

 / .גוב א זיא רע זא ,ןפראוורָאפ טנַאקעג טשינ ןעמ טָאה ןאשיּפַאק םעד ?טאהט
 ;ראפה טכַאהטעגוצ טָאה'מו ןוא ,ןטָאראב ןבױהעגנָא ךיִז ןעמ טָאה ;קישמװַאש

 - טיָאװ א ראפ ןבָאה טעוזס .ענווישזנ ןסייה לָאז'ס  .עװָאלזָאק ראפ ןכאז ענעדיישה
 :עקטאנָארה םענופ טָאטש רעד טקידקושראפ זיא יקכווָאנסָאק ליײװ ,ןיקסוװָאנסַאס

 ענרעצליה א .טיָאוו א יוװ ןריטמא ןייז טימ ןטעבראּפָא סָאד רע לָאז ָאט ,לָאצּפָא

 ;צָאלּפ רעד ףיוא ,טנעָאנ רעד ןיא ןוא ,ענווישזנ ןיא ןעיובפיוא ןעמ סעוו עצילּפאק

 טנזיופ ףלע , ןעמַאנ ןשוא םטלאטשנא ןא ןוא לָאשטשַאק ןטרעיומעג א ,רעק

 | | | יי ר - ..."תולותב
 | - - - ?עיצאזילאנאק ןוא ---
 ;יבאשז םוצ ,לָאמאו יו ,ןעײג | רימ .טכרָאהעג טשינ ךיא בָאה םעד ןגעוװ ---

 .קעשקס
 -- ענווישזנ ןיא ,נייַה טיפ ,רעהַא --- עװַאלזָאק ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז ײז

 :ָאכישט ר טדימעגנייא םינּפא טָאה .געװ רעד .סעקטאגַאר עשיטָאטש יד ייב |

 : .םולט?ןרעטמאל א ףיוא שראּפשעגנָא ריז טָאה יז .שטיװ

 ספל 



ֹ 

 א יז טָאה -- ןענעקרעד םייה רעד ןוא ךיד טע'מ יצ ,טשינ סײװ ךיא --

 אזא ןוא ןסקאוועגסיוא יוזא טסיב וה -- .ןענסנעשטש קידנטכארשאב ,ןָאטעג גָאז
 - .םוג םינּפא ריד טייג סע !רעטנאגעלע

 ושמו טייג'ם .ןגָאלק וצ םָאװ טשוינ ךיז בָאה'2--

 ?עשראוו ןיא טייצ עגנאק אזא ןָאטעג וטסָאה סָאוװ ןוא ---

 בָאה רָאנרעד ,רעילָאטס ַא רַאפ טנרעלעג ךיז ךיא בָאה טשרעמעלַא וצ --

 - טלָאװ'ב .קיטאלג ןעגנאנעג ךיוא זיא רעטילימ ןיא .רעשילימ ןיא ןעמונעג ךימ ןעמ

 .רעלעגָאיסעּפָארּפ א ןרעװ טנָאקעג טרָאד
 | - ?ןרָאװעג טשינ וטסיב סָאװראפ ---

 ןיא ןטסַָאּפ א טאהעג .בָאה'כ .טנידראפ רערעמ ליוויצ ןיא ךָאד בָאה'כ --

 | ...גנורעכיזראפ רעלאיצַאס רעדי
 רע זא ,ןעגנאגעג שוג םִוא ןיא' ס זא ,ןסיוװ יז לָאז .סנניל ןקאבעג טָאה רע

 יד ןשיװצ ןגָארטרעדנאנאפ סע יז לָאז .?טרעפוק ?ופ א טימ ןעמוקענקירוצ זיא

 /  .ןטאט םעד ןרעיודאב טשינ ןעמ טעװ -- םינכש
 ווא יז טָאה ןבעפ סָאה .קיטסינביילג טכרַאהעג טָאה ששיװָאכישט יד רעבַא

 טשינ האנק ןיײק ולימא ריא זיא'ס זא ,ןסערפעצ יוזא םיונ יד ,שקינײּפעגסױא -

 | | | יי .ןבילבעג
 ןטראוו רימ ףיוא ךיוא ןוא ;ןעיירפרעד ענייד ריז ןלָאװ .ןייג רימָאֿפ זיא --

 : / | - י | .רעדניק יר

 ןשטנעמ וו ,?בעלָאט ןשילביב םעד ןיא ןזָאלּפָארא ןעמונעג ךיז ןבָאה ײז

 : | יה ."תובית , ןיא ןטפאהעגפיוא ףיז ןבַאה

 . לײװ -- טהצעעג הנמלא יד טָאה -- רימ ןבע ךיז טלאה טציא --

 | -  .ןפערט טשינ םייהא טסעוװ
 טעשוהנַאלבראפ רעטצניפ רעד ןיא שסָאװ ןיילא! ענסנעשטש | ,רעפקריװ:

 ןענַאטשעג ָאד ןענעז קילטנעצ רַאּפ א טָאטשנָא .ערָאנז טָארק רעקיזַאה .רעד | ןיא
 ןענעז'ס ,ןטַארד ןֹוא ןטיױלּפ ןעוועג ןענעז'ס .ךעֿפזײה םייפ ןוא טעּפולאכ רעמרעדמוה

 | .סעּפָאקַא יו ,ןלייה יװ ,דעלקיל ,רעכירגצענ יװ ,סעיָאביװ ןעוועג

 ...ןעמאזימ ןופ במָאד ָאד ... רעיירדנקירטש א ,יקסראילקש טניוװ ָאד ---|

 - .רעביאנגעק ערעייא ןוא ,עּפולאכ ןיימ ןייז טעװ דלאב

 א רעכלעוו ןיא ,עקדוב רעדגילב .א וצ טּפעלשרעד דיז יז ןבָאה ךעלדנע . |
 | | / .טעּפילכעג ךעלרעמָאי טָאה דניק

 | ...םיא לָאז ערעילָאכ יד זא ,ןגַאפשעגנָא יַאדווא םיא טָאה קענארפ ---

 ריא ןגיוצעגנעמאזוצ טָאה רעכלעװ ,קעסאּפ םעד ןעמונעגּפָארא טָאה יז
 .ץלא וצ קיטלינכײלג ,ןגָאז וצ טרָאװ א ןָא ןעננאגעגקעווא זיא ןוא ,עקטרוקי

 'ומ סָאװ ,יורפ א .ענעגָאלשעג א ןיילא זיא יז ?ײװ ,ןנַאלש זומ סָאװ ,עמאמ א

 0 : 2 ..ןבעל רעדגיק יד לײװ ,ןבעֿפ |
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 .רעטצנעפ ןשכיולאב א טימ טקוקעג טָאה ענווישזנ ןיא םייה ענעגייא יד

 ץלא .ןאמכאפ א ןֹופ טנאה יד שנעקרעד עמ ןכלעװ ןיא ,?זייה ענבארגז סָאד

 / םנטאט ןטיול ץלא ,ןָאיּפ א ןוא רעטסעמקקניוו א טיול ןטלאהעגסיוא זיא ןירעד
 - ריש יר ןוא ,ןעננאטשקוראפ רעשצנעפ יד ןיא ןאראפ וֿפיפא ןענעז'ס ,םעיזאטנאפ

 - .סעגנָאיליפ טימ --- ןײז וצ רעק'ס יװ זיא
 ןא ,רעטאוועסיל א ןצנאגגיא עטאט רעד :שיט םורא טציז טניזעגזיוה סָאד

 2לעיוויזירּפ ןיא ןיוש קעולאוו .סעצנָאװ ענערָאװעגיױרג טימ ,רענעּפמורשעגנייא
 ?א7 א ,םירוחב ןגָאי ןָא יאדווא ןיוש ריז ןבייה ןענכאק רָאנ ,רעילאוואק א ,רעט

 ןטלא ןפיוא עמאמ א יװ ץלא םוט עקנַארעװ ןוא ...ךעלעבירג:ןח טימ עקרעכ

 | .ןעמערב יד ןשיווצ לשטיינק רעפימ א טָאה ןוא רענייטש

 ?עגנָא :טכאמענּפָא קירוצ ןרָאי םימ סע דיז טָאה רע יװ .ןײגניירא ןָאק עמ

 םוא רעטציא טָא ךיז רע טרעק ,טנרעלעגסיוא ןטרַאד סעּפע ךיז ,טקעװ א טקוק

 .ןראפ רעשעווס ןעמעראוו א ;תונתמ טָאה ,ןָאשעגנָא שישייפ זיא רע .עקינײז יד וצ
 יד ןוא ,ןענכאק ראפ ןלארָאק ,ןקעילאוו ראפ רעדעפיילב ענרעבליז א ,ןטאמ

 ךיז טעוװ רענייק ןוא .קדיילק א ףיוא ףָאטש -- ןעקנָארעװ ראפ הנתמ עטסרעייט

 :מוא זיא ןרָאפסיױרא סָאד זא .ןעמוקעגנָא זיא סָאד רעש יװ ,ןסיוװהעד טשינ

 .טשינ ,ןגעװ סעיפימאפ רעד ראפ טשינ זיא ךיז ןרעקמוא סָאד ןוא ןעוועג קישיינ
 '..םעד ּבילוצ טשינ ,םעווקאב ןבע? סָאד ָאד ןענעדרַאוצניא/ ידכ ,םעד בילֹוצ

 ןוא ןקערשרעד זיולב דךיז ןלעוו יז לײװ ,ןדער וצ משינ רעוועראכ ןזיא םעד ןגעו !

 ןטימ ןיײז בשימ ךיז ןייג לָאז רע ,ןטייקיליײה עלא ףיוא ןרעוושאב ןביײהנַא םיא

 , יב !זדנאשק
 יז :

 י

 עלא) ןופ טכאהטאב ןוא טזדלאהעגמורא ןיוש םיא ןבָאה ײז יז םעד דָאנ

 | רעקיגײוװ:רעמ טרעפשנעעג סעגארפ עשיטָאאכ יד ףיוא יז טָאה רע ןעװ ,ןטײז

 זיא םוטעמוא ?ייוװ ,ןביילבראפ טעװ רע זא ןוא ,ששיװָאכישט רעד סָאװ ,סָאד י

 ,ךעלמענ ןעמעֿפא םעדי דָאנ ---- ,ןטסעב םוצ זיא םייה רעה .ןיא רעכָא ,טוג |

 :טנעה יד טימ ןָאטעג שטאּפ א ענכאק טָאה ,ערעשטעיוו רעד תעב

 22 !סעּפע טסָאה וד ,ענסנעשטש --
 וטסָאה ןלארָאק יד .ןגעװסענײדנוֿפ טשינ ןיש זיא ,בָאה'כ סָאװ ,סָאד --

 יי | 2 יי ?ןעמוקאב

 סעּפע טסיב .סעּפע טסליוהראפ וד !ךיא דער םעד ןגעוו טשינ רעבַָא ---

 טי 8 ירא | | ...אזא

 ?רערעסָאװ א ==
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 ןטימ ןענָאק טשיג טסלָאװ ריילג ,ףייטש יוזא טסקוק וד !רעשפנרע אזא --
 ?םינמייהעג א .פיומ בלאה א טימ ,עגדָאמ טסלביימש ש ןוא ,ןָאט לטניּפ ןייק גיֹוא
 !ןאּפ רעלופ

 יש ךיז ,שינעעזנייא טימ יירעלפאלּפ ריא טבר וָאהענסיוא טָאה קעילאוו-

 :רַאג טָאה עטַאט רעד ,רעקוראפ ןשיטַאמָאפוא ןא טימ רעדעפיילב רעד טימ קיד
 ;נָארעװ ןיא רעבָא ;ןוז םעד ןעמוקאבקירוצ טָאה רע זא ,םעד ץוחא ןעזעג טשינ

 סָאװ ,ןירעד ןקעטש םעּפע זומ'ס :ענארפ קענכאק ןענאמשעג זיא קילב םעק
 וי | - !רעטרענייטשראפ אזא טסיב

 ןיא טאהעג הנותח ושסָאה רשפא -- ןעגאטשעגוצ ענכאק זיא -- גָאז --
 | | לזאמאר א טאהעג רעדָא ?עשיואוו

 . בָאה ,טכאמראפ טשינ ?ליומ סָאד ריז טָאה רענייא ייב רָאנ ,יײװצ וליפא --

 למ:םדוק זא ,טגָאז עטײװצ יד ןוא ,ןבָאה הנותח ריא םימ טלָאװעג טשינ ךיא
 | .ןבענסיוא ןעקגָארעװ רימ ןזומי

 רעד זא ,טראוו יז .רעילאוואק רעשלא ןָא ןבכיילכראפ ןטסשװ זיא ,ונ
 . .ןרעלקרעד ריא ריז לָאז עדיַאװ ןדנַאשקי

 .טעיומכראפ ךיז טָאה םינּפ סעקנָארעװ

 | | = ...השמומ ---
 ךיק ןיא ןעננאגענסיורא ןוא רעלעפ יד שיט ןופ  .ןעמונעגּפַארא טָאה יז

 י | יי .ןיירא
 ,טכארטאב -- .ןטלאהעגריפ עטאט רעד ריא טָאה -- ?ושסרעדיולּפ סָאװ --

 | | !טסרער וד סָאװ

 טזָאל יז --- .טקידייטראפ ענכאק ךיז טָאה -- תמא ןא דָאד זיא סָאד -- |
 ךיז יז טקוק ,לָאשטשַאק ןיא טייטש יז ןעוו ןוא ,קידירּפ ןייא ןייק ךרודא טשינ

 יי .ןמלײװחעדסיוא ריא ןיא הלותכ עקיליײה א יװ ןייא

 ןֹוא ,ןטלײװהעדסיוא ןײק הלותב עקיליײה ןייק טשינ טָאה ,סנטשרע --
 .ןלימעג עזעיניפער ןופ סעקטָאילּפ ןייק טשינ ךאמ ,סנפייוװצ

 +גיירא יז םָאה רע יוזא יװ ,ןפוא רעד רקיע רעד ןוא ,גנוקרעמאב סקעילאוו |

 ;ראפ טגָאקעג טשיג ענכאק טָאה -- טייקרעכעה רעטפאק א טימו -- טלעטשעג

 . ןעלדנאווראפ םוװורּפעג עענסנעשטש םורעד טָאה ,ןדנוצעגנָא ךיז טָאה יז .ןגָארט

 : | .םאּפש א ןיא גירקעג רעײז

 "  זיא רע וא ,ּפָאפ םעד ?סעק רעד רַאפ טשינ לָאמוצ ָאד טפראוו יצ --

 | .ןיילא סיוועגפיוא טריסנאמַאר ריא ?טסירראפ-
 ;אב .וצ ףיורעד ןענעז -- ןזיװענכיורא ךיז טָאה'ס יוװ ---.עדייב יז ||
 הממח:תישאר ,טשינ וליפא ריא ךיז טמולח'ס זא ,טגָאזעג טָאה ענכאק .עשכאד
 :האוולה עטצעל יד סיוא ןכָאצ ײז ןעו ,זָא ראוגאי ןופ .קידנעטשבלעז ןרעוװ יז זומ
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 עטאט רעד טעװ ,רעמ סעטָאלז ןצעכיז טימ ןבָאה ייז ןלעװ ,?זייה ןראפ עטאר

 רענעמ יד ןרָאװ ,ןסרוק:סלדנאה ףיוא ןַײנ טעװ ענכאק ןוא ,יירד ךַאנ ןגיילוצ

 - טוׁשּפ טָאה קעילאו ןוא .ךאפ א טימ ,יודפ עקידנעששבלעז א זיוֿפב טנייח ןצעש

 לָאו ,רעטעברא:ץירּפש א טשרעי קידנעיז זא ,קנאדעג ןפיוא ןָאטעג ?כיײמש א

 | | | !ןבָאה הנותח ןענַאק רע

 :עג גערפ א ענסנעשטש םיא טָאה --| ?ײרעכָאק רעד ןיא טסטעברא --

 םָאד טעז יז ,לײצרעד .ןעועג טשינ לָאמנײק קיגײװעניא טרָאד ןיב ךיא --- ןָאט

 | | .ןכָאק רעיא םיוא
 עג רעכינ רע טָאה טנעמָאמ םעד ןיא רַאנ ,טסוװעג טשינ תמאב טָאהי רע

 2; ביל רעלטפאשגד וי טָאה קעילאו לײװ ,ןגיוורעדנאנופ רעדורב םעד טפָאװ

 יי | .ןענרעל וצ ,ןטכירראפ וצ ,ןשטייטוצסיוא טאה

 יד טימ ןָא ײז רימ ןליפ ןעלסעקכָאק יד ןקינײרסיױא ןכָאנ  ?כ:םדוק ---

 ,ןעכסומ טריזַאּפ לםיבא טָאה קעילַאװ --- ײרעקעהצלָאה רעד ןֹופ סענעשזורמש

 א היוא טרערעג דימת סָאה רעכלעוו ,ןישאמ:ריּפאּפ רעד ןופ רעריפקרעוו םעד

 - וה ןיירא טייג ?סעקכָאק ןדעי ןיא --- .ץנאטסיד שימ ןוא ןפוא ןכעקטירטוצ

 ןענעז'ס ?ײװ ,ץלָאה טקאהעגנייא רעטעמקיבוק קיצפופ טהעדנוה רעדָא טרעד

 רָאנ רעלמענ בָאה ךיא .עקישייציינ ןוא עט?א ,ערעסערג ןוא ערענעֿפק ןאראפ

 עכעלשע ןופ רשמ ןיא ןוא רעטישניירא ןא ןופ ןבױהעגנָא לוש רעשינאכעמ רעד |

 .ןיירא ?סעקכָאק ןיא סעלדיוװ טימ ךייה רעד ןופ סענעשזורשס יד שישעג םישחח

 םימ ץירּפש ןוא רעסאוו סָאד סיורא זַאל ,ןכָאק ןכָאנ ןענארק יד ךיא ןפע טציא

 .ןזאג ןוא ןדורב  יײלרעלא ןרעװ טקנעװשענּפָא ןַאז'ס ,עקשיק:רעסאוו רעד

 | ?ןָאלולעצ ריא טמוקאב ןפוא ןאו ראפ6 סָאװ ףיוא רעבָא ,טֹוג ---

 .גיק טימ רימ ןסינאב ץלָאה עטקאהעגנייא סָאד סָאװ ,ןפוא אזא ףיוא ---

 .רעפסָאמטא  ייווצ זיב ןָא טגָאלש יװ זיב ,חעש א רעכעה טנַאלש עּפמָאּפ:גיױפ יד

 - קורד רעד .עראּפ שגנאפרעד עמו ןוא ןעמו טיירשי -- "!קיטראפ זיא עּפמַאּפ יד ,

 - ,קיגנעהַּפָא ,דארג 144 זיב רושארעּפמעט יד ןוא ,רעפסָאמטא ףנופ זיב טסקאוו

 .,זָאלופעצ עכיײוװ .עמראה יצ עכייוו ,ןעמוקאב ליוװ עמו ָאלוֿפעצ אראפ סָאװ

 טכַאק ,ריּפאפ:עירעטלאהכוב ףיוא ןוא *עזָאקסיװ ףיוא ,ריּפאפיסעמהאפ ףיוא

 ריק -- עטראה ןֹוא ,רעכעה ןוא דארג 140 יב ,העש 14 ןיב 19 ,רעגנעל ךיז

 ןוא סעבָארּפ ןעמ טכאמ טייצ עצנאג יד .רעקירעדינ דארנ עכעלפע טיומ ,רעצ/

 ?סעּקכַאק סָאד ןוָאלּפָארא טשינ טסייה רעטסײמכַאק רעד ןענאו זיב ,ןזילאנא

 טוָאל טייקיסילפ יד ,רעמאק:לבעווש רעד  ןיא קירוצ דיז ןרעק ןזאג יד .זאנ ןיא

 טריּפס םעד לָאז עמי ,רעמאקיטריּפס רעד ןיא,טאראּפא:עגרול א ךרוד םָארא ןעמ

 .וואא לָאוו ,דייז ןכעלשסנוק סיוא טעברוא : עמ רעכלעוו ןופ ,עסַאמ עק



 ,עסאמ:זָאלולעצ יד זיופב רעביא שביילב ןעֿפסעלכָאק יד ןיא ןוא ,ןעיצוצסיוחא

 טשהע ןוא ,םינפוא ענעדישראפ ףיוא יז טסייװ עמ ןוא יז ןעמ טקנעװש ךָאנרעד

 .ןעזעג טשינ סע טסָאה וד סָאװ ,דָאש א .ןישאמ רעד וצ קעווא יז טסולפ טלמעד

 - :ישאמ ןופ טייק א ךָאד זיא סָאד רעבָא ,"ןישאמ א, יוזא רָאנ ךיז טדער סָאד
 2יווװצ רעד ןבעק ענייא ,עלאה רעצנאג רעד םיוגנעל ןטאמָאטיוא !קָאלַאק א !ןענ

 א ןיא רעסאוו יװ ,טרָאד טסילפ עסאמ יד .ןבעג גנוטכא רַאנ ףראה עמ ,רעמ

 ןימ א וטסעז עלאה קע ןייא ןיא .סיירהעביא ןָא --- טכאנייב ןֹוא גָאטייב ,לימ

 :ראפ  .זָאלולעצ וטסָאה עלאה ףוס םוצ ןוא ,עשאקיענאמו אזא סעּפע .םָארטש

 י .ןָאפראק רעסייו א יװ ,ןצלאוו יד ףיוא סנגיוב עקיט
 םעּפע ףיוא ןרינאער םייב רעדורב םעד טקאּפעג ענסנעשטש ּטָאה ךעלדנע |

 טימ ןסעומש ןָאק רע ןכלעוו ןגעו ,סעּפע ןאראפ ןגעוופסעדנופ זיא .ליפעג טימ

 א .םייקנסירראפ ןוא טייקיטלינכײלג עצנאג ןייז טרילראפ רע ןכלעוו ייב ,ץראה

 - ןָאר טכײל ויא רילָאקטױה רעסאפב ןײז ןוא -- ןָאטעג גָאװ א רע טָאה יסָאלָאקע
 .ןטאמָאטיוא ןגעוװ דייר א טיינ'ס ביוא ,רוחב רעשישנאמָאה א --- ןרָאװעג

 ...ךָאנרעד ןוא ,טסינישאמ םייב ףליחעג א ראפ ןיחא ןײג לעוו'כ --|

 רעד ןופ .ריט יד ןכָאלשראפ זָאנ רעד ראפ טָאה .טקידנעראפ טשינ טָאה רע

 .טריניבמָאקעג םייהרעליטש טָאה רע רעכלעװ ןגעוו ,עלאה

 טקיטש זאג רעד .ןרילראפ טנוזעג סָאד ןעמ ןָאק ײרעכָאק רעד ןיא ןרָאװ --
 - רעטרעמואראפ ןוא רעקיטקיגכײלג א םימו רעדיוװ טרעפטנעראפ ךיז רע טָאה --

 / ךיא בָאה ןסע םוצ וליפא ,רעטמסענּפָא ןא םייחא םוא ךיז רעק דיא -- .םימש

 .ליומ ןיא קאמשעג םוש ןייק טשינ ?יפ'כ ,טשינ קשח ןייק

 י :ןבעגעגוצ קילײא טָאה עטאט רעד
 ?ועּפ א טָאה;!ס רָאנ סָאװ .טשינ ןעוועלאשז רימו .ץלא ךָאד טופ עמ ןוא --

 ביב ןענעז'ס ןעװ .רע טָאה ץלא ,רעשופ עשירפ יצ ?לּפע ןא ,ןזאג יד טָא ןגעק הל

 | .ךיוא ןירסיצ א עקנַארעװ םיא ראפ לָאמא טפיוק ,ןענירפיצ קיֿפ

 ?ומסניידראפ ר םיוו ,ךיז טניוק ם סָאד יצ - ,טשינ ךיא סייוו ,יוזא בוא ---|

 .ענלאה א סעטָאלז ןייג --
 יי-.ןטאמ| םענופ רעמ סעטָאלז ייוװצ םימ .טכעלש טשינ ---

 - רעטציא טָאג ףלעה .ןוװ ,ןסייצ ענעי טשינ ןענעז'ס .רערעמ שּפיה ,אמ ---

 - .דרַאקא םענופ ןסירענּפָא זדנוא .טָאה'מ .ןענידראפ 'וצ סעטָאלז םקעז
 לר2ו א ---

 .רעטעמ א ןופ קיצכעז עטָאלז א ןבילבעג זיא'ס .דס א =
 .ןָאפעג ףייפ א טָאה ענסנעשטש

 .הצורמ םנעז ריא ,קיצפופ ייווצ ראפ טפמעקעג טָאה'מ זא ,קנעדעג ריא --

 . ?ּפָארא ףוסק ךייא ןעמ טָאה ןופרעד דיוא ןוא --- .קיצנַאװצ ייווצ ראפ ןרָאװעג
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 קיסיירד םורא ?סיוא טמוק לפי ,קיצנָאװצ ײװצ ןופ ןשָארג קיצכעװ .ןסירעג
 !טעסעמעגמורא שיטייל ךייא טָאה ערעדנאּפ ...רעקינײװ סָאװטע ,טנעצַארּפ

 טימ המחלמנץליהעג יד -- טכירראפ קעילאוו טָאה =. ערעדנאפ טשיג --
 יי .ןשטייד זמר

 ןטומ םגייא ויא ןתוחמ א ראפ סָאװ ,ןענאטשראפ טשינ טָאה ענסנעשט
 +עילבעה יד טקירד עדעדנאּפ סָאװ ,ז"ױד וצ המחלמ:ץליהעג א סעּפע --- .ןטירד

 ;ענסיוא טייקטנוואהאמ טימ קידנעטש  'װ ןוא קיאור קעיפאוו םורעד טָאה ?רעוװ

 | - :טששיײש

 טסַאקעג .יהעג רעטעמ:קיבוק א טָאה רָאי ןטסקיצנָאװצנואנביז ןיא -- 
 ;עמ ןָאילימ  יירה א ךעלרעי ןריצודָארּפ זדנוא יב רעדפעװ יד .סעטָאלז קיצרעפ

 ;ימ ײװצ ןוא ,ןָאילימו ןייא זיולב עירטסודניא:דנאפ יד סיוא טצונ ןופרעד ,רעמ

 ןכָאה ןשמייד יד ןעװ .דנאפשטייד ןייק רקיע רעד ,טרָאּפסקע ףיוא ןעײג ןָאיל

 קיצנָאװצ ףיוא ןיב ןלאפעג ץליהעג ןופ זײרּפ רעד זיא ,ןפיוק וצ טרעהעגפיוא

 א יב רעוועילבעה יד ןבָאה ןטייצ עניד ראפ :ןובשחאב טציא ןוא .סעמָאלז

 /רעטעמ א ראפ קיצנָאװצ ייװצ  דרָאקא ראפ טאהעג םעטָאלז קיצרעפ ןֹופ זײרּפ

 .:ָארּפ:ןָאלולעצ רעד. ראפ ץליהעג'ס ןטיירגוצ סָאד ,ןעוועילכעה סָאד .רעדָא --- |

 רַאג ןוא .סעטָאלז ףניפ טנכעראב יונעג טשינ ןגָארטעגסױא טלמעד טָאה ,עיצקוד

 :רעביא ןעװעילבעה סָאד טָאה ,רָאי ןטסקײצנַאװ וצנואטכא ןכָאנ ,ןרָאּפקעװַא ןייד

 .טנעצָאהּפ ןעצ ,רעדוהב ,סע זיא יוזא .ףָאטשיוה םעד טנעצַארּפ ןעצ טימ ןגוטשעג

 ןעמעלא ראפ ,ןרעטנַאלּפסױרא ךיז טפראה וענ זיא'ס יװ ןעמ טָאה ןופרעד ןוא

 ןרידיווקיל ןבױהעגנָא ןעמ טָאה דָאנרעד ,ןפיראפ יד טרעדינעגּפָארא ןעמ טָאה

 עשהמולמ יד .שניולעג טשינ ןיוש ריז טָאה'ס ?ײװ ,דיז ייב ןטעבראסיוא סָאר

 ;לאֹבָא עטעוװעילבוהעגמורא עמָאלז ןייא ןלָאצוצ םייב וצ טנייה ןלעטש רעדלעוו

 סע טכאמ ּפָאלכ א רעבָא ,עדווירק א זיא קיצנָאװצ ייװצ זא ,טסגָאז וד .סעק

 :ענּפָא ןיוש טָאה'מ ,סעיצקודער רָאפ ןעמוק ראפרעד !עטָאלז א ראפ טרָא ןפיוא

 :יפעג טשינ הצע ןייק ףיורעד ןָאק ערעדנאּפ ...רעוװעילבעה סעיטראּפ ריפ טגָאז

 | | .גנומענרעטנוא יד ןעוועטאר זומ רע ,עיצאומיס יד זיא אזא ,ןענ

 טלעטש רע ןֹוא ,ןרױוװעגנָא טָאה עטאט רעד !ןובשח סנעמעוו ףיוא --

 | | | | !עצינעמאק א ףיוא

 רע .טלדנאהעג יוזא ךיוא וטסלָאװ ,טרָא ןייז ףיוא ןַײז טסלָאװ וד ןעוו --
 טלָאצ עמ זא ןוא ,זחנוא ןופ רענייא טשינ יװ רעמ סיװעגפיוא ,ךעלרע טעברא

 פָא טרָאּפש רע ?טלעג ןטימ ןָאט רע ףראד סָאֹוװ זיא ,סעטָאלז טנזיוט ףניפ  םיא
 2לעוועג'ס ,ןענעכער . טשינ טשינרַאנ טימ ריז ןעמ ןַאק ָאד ,ןלאפדאפ .טעיוב ןוא

 ;עצ, 'ד ןיוש טלָאװ ,ערעהנאּפ טשינ ןעוו .ץנערוקנַאק יד ,קראמ רעד טקיט

 ןבילבראפ ןטפָאװ ןשטנעמ טנזיוש רעבירא ןוא ,ןעגנאגעגרעשנוא גנאל "עזָאלוק
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 ו 2

 ;רענָא םיא ןעמ ןומ סָאד ,סאלק רעטשדע רָאטאזינאגרָא ןא זיא רע ,קורב ןֿפיוא/
 | | .רעקידנעטשנָא םיוברוד א שטנעמ םלא ןוא ,ןענעק

 :עֶנֹוצ א -- .טקי טעטשאב .עטאט רעד טָאה -- שטנעמו רעכעטנרָא ןא --
 טרעה סע סָאװ ,סעומש א טּפאב ,דימת רימ טימ ךיז טסוירגאב רע .רענעזָאל

 | | | ,ללכב ןוא ריז
 קעילאוו טָאה --- טסילאיצָאס א וליפא רע זיא ןעגנוגייצרעביא יד/ זמיול ---

 | | - - .ןפרָאװעגוצ
 ןוא ןטסילאיצַאס עכלעזא טָאה רע וװ ןגָאװ טלָאװעג פאה ענסנעשטש

 םעד לָאמשירעדנא ןא ףיוא טנײלעגּפָא .רעבָא ,ןקעילאוו ןגעוו שכארש רע סָאװ

 רעד ראפ רעדורב ןטימ  ןהנעטסיוא ןעמענ טשינ ךיז טעוװ רע .סעומש ןקיזַאר

 .םייהא ךיז ןרעקמוא ןכָאנ ךיילנ ,עילימאפ

 גיצלא ןיא ןהנוא -- ערעילַאכ ערעדנא ןא יצ ערעדנאפ ,דיא סייוו --- |

 .ןײגנפָאלש םוצ לזעלג טצעל א ןסיגנָא עטאפ רעד לָאז

 ;ענ עּפאילכ א רע פָאה קידנסיגנָא .?שעלפ סָאד ןעמונעג טָאה רעטלא רעד
 | .טרעמיצעג םיא טָאה טנאה יד :עטארעצ רעד היוא ןַאט-

 א טלאּפשעצ ?עטאט רעד ךָאנ טזייוו רעלעב עװש טימ ץנוק יד ןוא --

 = צ ףיוא עלעבעווש

 טשינ ,גיוא סָא ד טשינ זיא?ס .םרעייז ןעומ ןרָאי יד ,עלענוז ,ןייג ,יוא -- |

 ...םנאה י ד

 ןבלאה א רָאנ טָאה סָאװ ,טנאה ָא;רעד ףיוא טמעשראפ טקוקעג טָאה רע
 טָאה טולב  ענענאטשעגנּפָא עטלא סָאד .קאה:עסעט יד ןטאראפ שרעדנוהרָאי

 טוה יד ,סנכָאנק יד טראּפשעצ טָאה סעטאמער רעד ,ןרעדַא יד ןזָאלבענפיױא

 טשינ ָאטשינ ןיא טנאה אזא ןיא --- ןר ָאוועג ןכָארקעצ זיא ,טנקירטעגנייא טָאה

 | ...פייקי דוועריּפש יד משיג ,טפאהק עקילָאמו

 רעד ראפי ?ןעקנורפעגסיוא ןכָאה רימ סָאװ .ראפ ,עשאט ,וטסיײו יצ ןוא ---

 !טנאה רעקיזָאד רעד ןופ ר

 | | .ךָאנ ךָאד בעל ךיא ,ןוז ,ריד טימ זיא טָאג --

 טעברא רעד וצ רעכָא ,רָאי שרעדנוח יבשטָאכ ןבעל עטאמ רעד דיז לָאז --

 .טעברא רעד וצ לַאמ עטצעל סָאד ןגרַאמ טייג עטאט רעד .ףוס א זיא

 ?ןטפאהסיוא ןעמעלא זדנוא םעװ קעילאוו ?עשז יוזא יו --

 ןםיוא ?"קאה יד, ןרעוו לעװ דיא .ןרעדנע טשיגרַאג ךדיז טעו עס .ןייג --

 י | | | .םרָא סנטאמ

 :ןראּפשרעביא םיא ןעמונעג ןבָאה ,טראוורעד טשינ םיא ןופ ײז ןבָאה סָאד |

 ,ראפ-רעילָאשס ןיז ךָאד טָאה רע -- ןערב טימ  ענכאק ,טסיירדמװא עטאט רעד
 ,ויטקעּפסרעּפ רעד טימ ,רעלכאז קעילאו ןוא --- רעטסיימ א ןרעװ ףראה רע
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 זאו ןוא ,סרעכיז סָאװ סעּפע ןכוז ףראד עמ ,ךיז טקידנע ןעוועילבעה סָאה זא
 טםנרע עמאס רעקיזָאד רעד ראפ ןעמענ וצ ךיז םיא ראפ טשינ ןיוש טסאּפ ?לכ2
 | | יי ' / .טעברא רעט)

 ָאטשינ ,טעװערָאהעגנָא גונעג .ןיוש ךיז טָאה רע ?טסאּפ ןטאט םעד ןוא --
 ֿלָאמ עטצע? סָאה ןגהָאמ טײג עטאט רעד :טגָאזעג בָאה'כ .ןרער וצ סָאװ ןנעוו
 | : | י | .טעברוא רעד וצ

 :עגייא רעד ןעװעג זיא סָאד :טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה ענכאק ןוא קעילאוו =
 ןכלעװ ,שנאה רעד ןיא טסעפ ןטלאהעג לָאמא יז טָאה רעכלעוו ,ענסנעשטש רענ
 | | י .ןפעטשוצנגעקטנא טשינ ךיז רעסעב זיא'ס

 עטאט רעד ןּוא ,לעװש רעד ןופ םיא וצ ןָאפעגנ ?כיימש א טָאה עקנַארעװ
 - םעּפע ןיא קידנקוקגײא ךיז ,סעיװ .עטיור יד טימ ןפלָאהאבמוא טלטניּפעג טָאה
 י יה י .טייהנעגנאגראפ רעטייוו רעד ןופ

 לעֹו םיא ֹוצ זא ,טגָאזעג ריד ךָאד בָאה'כ ...ערעיײט ינאּפ ,עקסערעט ---

 | !ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ןײג ךיא



 קילכיר קעשַאטס .עקטרַאקעיפ ףיֹוא ןענַאעק יב טגנענַאב ךדיז ןבָאה ײז

 2 טגיוװעג ךַאד טָאה רע ,רעגייזא סקעז טארוקא ,רעטשדע רעד ןעמוקעג ןיא

 קיטעפשראפ לסיבא ךיז טָאה ענסנעשטש .ויוח םענעגייא םענ

 "לאה יד -- רעלנייועג ,טשינרַאג לָאמגײק יװ טסירגאב ךיז ןבַאה ײז

 :םיִנַּפ ,שיפ םײב טצעזעג ךיז ."עזַאללעצ , רעד ןופ רעלעטשנוויוא רעד ןוא

 ןענאטשעג זיא ןָארגרעדעלפ עגירג סָאד .לּפעט:ןָאזאו א ןגעק טקנוּפ ,םינפ:לא

 רָאי ףניפ טיס .שינענעגאב רעטשרע רעײז ןופ גנונָאמרעד יד ןוא יז ןשיװצ

 , ...סעקעדאכ יד ןופ ?אקַאל םעניא, ,קידוצ

 טנַאלפעגנעמאזוצ יד ךרוד ,קיאור ךיז ןטכארטאב טגַאקעג טציא ןבָאה ײז

 ,ןרָאװעג ץראווש קידנעטשלופ  זיא רעקניצראוש רעד .זא ,ךעלעגייווצ עפרעמ

 ןרעווש ןוא ךעלעצנָאװ עטלָאנעגרעטנוא ַא טימ רענעטיבראפ ךַאג סיוא טקוק

 ,טרעדנעעג טשינ = לח ךיז טעה ןידנַאלב רעלעה רעד זא -- קילכ ןלעקנוט

 ?סיבא ןסקַאװעגנעמאזוצ םיא ךיז ןיא זָאנ יד זיולב ,לעזעג:רעקעבו א יוװ ,טיור זיא |

 .טייז א ףיוא

 ןיא רעכָא ןינע םוצ ןטערטוצ טרַא ןפיוא ןיוש טלָאװעג שסָאה ענסנעשטש

 ןטימ טפמשקעג טָאה קעילַאב םנה .יקסגיבנַאנ קעילָאב ןעועג ךָאנ זיא רעמיצ

 תמחמ ןוא ןקאשטמוס טענרהרעד טָאה רע ?ײװ ,שנאה; רענעגייא ףיוא .לאטיפאק

 עקאט ןֹוא הסיפת ןיא ןסעזעג זיא רע םנה ,ךיז ןיא ןסַאשעג גנולפייווצראפ

 טנַאקעג טשיג סעּפע ענסנעשטש סטָאה ,ןטרָאד ןופ סיורא גנאל טשינ טשרע
 :עגנָא טשינ םוראה רע טָאה ,טנארפ ןקיזַאד םוצ ?ליפעג ןייק ךיז ייב זפורסיורא

 ןָאעל זיולב ןוא ,טּפעלקעג טשינ ךיז טָאה סעומש רעד ,ןייזייב ןײז ןיא ןביוה

 :רעטיקימ ןקידתופתושב םענופ ןטיײצ יד קידנענַאמרעד ,עלא ראפ טדערעג טָאה

 .םעקאּפוז יד ןוא ןצעינַארדעג טימ ףמאק םעד ,שינעמוקּפָא סענסנעשטש ,טסניד

 רעטסעב רעד ןופ ןגעלָאק יד טלעטשענרַאפ םיא רע טָאה ןביולג ןלופ טימ -

 ?ַאב ,טריורענעד ךיז טָאה ענסנעשטש .קידלמופ ןוא קידאמזונ רעבָא ,טײז
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 גנודקיבּפָא רענטומ רענעגײא רעד ףיוא ?גיּפש ןיא טקוקעג קימייז טָאה קעיל

 ;עג טָאה קעשאטס ןיא ,?צעלּפ א : עכאלפ ןוא עלעקנופ א ,םער רעד ןיא

 .ןעמערב יד טימ קידננעװאכ םיײצ  וצ טייצ ןופ ,םאזקרעטפיוא טכרָאה

 עדגָאלב עננאפ יד קידנפעלגוצ ,ןעגנאנעגסיורא ןיא קעילַאב ןעוו טשרע

 לע ,ןײג וצ םוק ,קעשאסס ,וד ןוא ,טײצ ןיוש זיא רימ ראט ,ונ --- ;רַאה

 'וװ ,זָארנרעדעלפ סָאד טקיורעגקעװא ענסנעשטש טָאה -- ןליּפש א ןּפאכ רימ

 .טרעטשעג ןטסנרעמוצ טלָאװ סָאד

 . ךיז זומ'כ ןרָאװ ,ןעגנערברעהא ךײא לָאז רע ,ןענַָאעל ןטעכעג כָאה'כ ---

 .ןקישוהאמ טימ ןסעומשנעמאזוצ

 טשינ טרעפטנעעג קילכיר טָאה -- קע עװאלצַאלװ ןיא ָאטשינ זיא רע --
 .ןרעג

 .ןרָאפעגסיױרא גנאלנופ ןיוש ןיא רע זא ,טנָאזעג רימ טָאה'מ .םייוו'כ ---
 ?םוא ךיז .ליושכ ?עילימאפ רעד וצ ןרָאפ וצ לָאמא טשיגנ רע טמוק יצ רעבָא

 .ןעעז םיא טימ טננידאב

 .רַאי ןיינ ןטראוו ריא םזומ ,יוזא ביוא --

 | : ?רָאי ןיינ ןעמוקאב טָאה רע --

 ןעו --- סקעדָאק םעיינ ןרעטנוא ןלאפעגרעטנורא טקנופ יז זיא רע ,ָאװ --

 .ריפ זיולב ןעמוקאב רע טלָאװ ,טסוגױא םוא ןטּפשימ ןעוועג םיא טלָאװ עמ

 ;כאהט ,ןעמונעגרעביא ךיז ענסנעשטש טָאה -- ..הרצ א ןיא סָאד --

 רעלטנגייא םעד בילוצ --- :םענעגייא םעד ןוא ?אפכרוד סקישוראמ ןגעוװ קידנש

 | .קעװאלצַאלוװ ןייק ןעמוקעגקירוצ ךיא ןיב)

 ?םעד בילוצ זיולב ---

 .ימראּפ רעד ןיא ןיירא ליוו'ב ,ןרעלקפיוא ץלא ליוו'כ :רָאלק ךָאד דער'כ --

 .לסקא יד ןביוהעג טָאה קילכיר

 .יטראפ יד ַָאד טָאה ריא .קישוראמ קיטײנ טשינ זיא םעד וצ --

 ;ענ ןיוש םָאה סָאד .טייז סנָאעל ןיא ּפָאק ןטימ ןַאשעג ?קָאש א טָאה רע
 יװ ,ץעיװַא סעּפעּפ א ןעוועג זיא ןָאעל לײװ ,ןקזוחּפָא ןא יװ ןעזסייא ןעמונ

 | .רעדורב ןוא עטאש ןײז
 :עמאה ךיז ,טָאה -- טײג רימ ײטראּפ רעסָאװ ןיא ,טונ טסיײװ ריא ---

 ךיא .אקימ .ךוא עז ,,טשינ טבילג ריא -- .ענסנעשטש ןָאטעג גָאז א ,קי-נעוו

 ,טאינעשטש א ןעוועג טפמעד ןיכ'כ .זָאנ רעד טָא ראפ רעכיא טשינ ךייא טעב

 ךיז ןבָאה ןרָאי עקיזָאד יד ראפ .ןיימטשראפ סע טזומ ריא -- ףרָאד ןופ ךיילג
 רעטציא ריא טליוװ .עוצאטינא םוש ןייק ןָא ,ןיילא םוק'כ ,טנפעעג ןגיוא יד ריס
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 ,ןסוא דעדנא ןא ףיוא ןוורפ ךיא לעװ -- טשינ ,םונ יא ,וםעומש רימ טימ

 .ןטערפניירא טשינ ךיא לעװ ס9ּפ ןיא רעבָא

 :ַארּפ ,ןָאפ עטיור א ?ייטראפ עטכעלש א סָאד זיא ?סעּפע קָאװ ר ראפ -- 
 עג טָאה ריא ...רעמייוו יוזא ןוא ךייא טקינייאראפ ,רעדהנעק עלא ןופ רעיראטעל

 | ?םארגארפ 2 םעד טנעויק

 ײז ןא ,רימ ראפ גונעג זיא'ס .טשינ לעװ ןוא טנעײלעג טשינ בָאה'כ --|

 .ןיקסװַארטַאיּפ ןבָאה

 פרעטש יקסװַארטַאיּפ -- ןָאעל ןפרַאװעגנירא טָאה -- ?סָאװ זיא | ,וג --
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 ?ריד

 ימראּפ יד ןֹוא ,קירטש א טכערב טאטוּפעד א ביוא .טרעטש רע --
 !?רימ ראפ סָאד זיא ייטראפ א ראפ סָאװ זיא ,ראפרעד סיורא טשינ םיא טפרואוו

 ?וָארפַאיּפ ןעמַאנ ןטעּפירדרַאפ קראטש א רַאֿפ סָאװ ,טסווועג טָאה ןַאעפ

 :ןָאפעג עששרוב א זיולב םורעד רע טָאה ,?עזָאלוקעצ , רעד ןיא טָאה .יקסו

 .אוביד ךיוא ןבַאה רימ --

 םיא טָאה'מ .אובוד קעשאשס ןנעק טאהעג טשינ טשינרָאג טָאה ענסנעשטש

 םענופ ןוז א ,שמשעשוב ןקירתונכש םענופ  ,רעוואיוק א .קעװאלצַאלװ ןיא טנעקעג

 רענעגייא ןא .קראמ ןפיוא טגיוװ סָאװ ,שוי-ַאטַאנ ןקיצנַאװ

 טָאה -- עקניל וא עטכער זחנוא יב ןאראפ זיא'ס ,ןיילא טסעז וד

 ;קאוו א ראפ ןגייוװש סענכנעשטש קידגעמעגנָא ,ייטראּפ ןייז טקידייטראפ 8 ןָאע

 ףיוא דימת ןלעװ ןטכָאװ ערעדנא ,עקיזיד ןָא עול ווא ןריבורּפ ליישו --- .ךיז ןעֶל

 סָאד ,רעטעכ זיא'ס ןפוא רעסָאוו ןוא .רענייטש ןשישסיװעשלָאב ןפיוא לסיבא ,סייה

 ,ןענעק דיז ןעמי ףראה ףיורעד ,קיטקאש רעד ןופ ,עיצאוטיס רעד ןופ קיגנעהּפָא זיא
 ..רעטסַארּפ ןייק טשיג זיא םזילאיצַאס םוצ געוו רעד ןרָאװ

 ןוא .ןרעװק רעד ןיא -- רעטסָארּפ רעד רענעי טכערּפשטנַא רימ ןוא --

 יולב ךיז ןעמ ןָאק ,סקניק ףיוא ?סימא ,סטכער ףיוא ?סיבא ךיז ןעשטּפָאמ אזוג

 ןייא .ןקיירטש עסיורג ייווצ ,"עוָאלולעצ , יד שטָאכ ןייז לָאז ,םענ * ןקימייפראפ

 ;װָארטַאיּפ טָאה טפמעד .קיירטש:ריּפוקַא ןא ,רָאי ןטסקיצנַאװצנואיירד ןיא לָאמ|

 ,טדערעג ,ץאקּפײץליהעג ןפיוא ,רעיוט טײז רעה ןופ רעטעברא יד ןפורענכיורא יקס

 2אפ יד ןעטונראפ יײצי לָאמ יד טָאה ֿפײװרעד ןוא ,גניטימו םענעי ףיוא טדערעג

 טלמעד ,רָאי ןטסקיצנָאװצנואטכא ןוא קיורטש א ןעוועג זיא לָאמ סייווצ א .קירכ
 :טנַאזעג ןכַאה *" םעצװַאגנערקַא ערעײא יװ ,ןעושג תודע ןא ןילא ךיא ןיב

 ---שינעמענוצ א יוו ךיוא ןוא םוול שילווּפ ףיוא טסויוה ?ָאנולג , ,ןקוטַאלבראפ

 .ווצילָאַּב רעד וצ ןלַאפנוורא :טנוומעג --- ווצולַאּפ
 ,טעטומַאק-טנגעג ןופ רעוט א



 סָאװ ."טשינ תוכייש םוש ןייק םיא וצ ןבָאה דימ ,קיירטש רעדליוו א זיא'ס,
 םענופ ןסירענּפַארא לָאמ ןייא טָאה'מ בי ,קיטקאט אזא ןֹופ סיורא רימ טמוק
 םענופ קיצכעז עטָאלז א ךיא םוקאכ ףוסק ןוא -- לָאמ טייוװצ א ןוא  ןיול;דהָאקא
 ןָא ,עטנעּפש רעד ןיב זיא ,ףמאק בוא .ןדער וצ סָאװ ןגעו ָאטשינ .רעטעמ
 .שימ ןפאכ רעסעכ לעושכ ,חור רעד סע טפאב רעדָא ,רעלגעװרעטניה

 ןָאעל ןוא ,גנוריבָארּפא רעטכײל טימ ,ןָאטעג לכימש א םאקב טָאה קילכיר

 | | ..ןרָאװעג פיר ןוא
 ךיא יג טשינא ,רע טנָאז ,ןדאקיראב ףיוא !ןכֿפעזא טימ דער טייג ,ונ

 | !שיפ ןפאפ ךיִז

 ;יראב יד טָא ףיוא טשינכָאנ ןבָאה רימ זא ,סיוא םיא שטייט ֹוד ןֹוא --
 | -  ...עטסַאראטס םענופ שינעביולרעד ןייק ןדאק

 ?נײרא ריז טנָאקעג ןכָאה ײז .ןעלשרעווצרעביא דיז ביז אה יז

 ןָא זיײוװדניק ןופ ,לצרעטש א טימ ?ּפעמ א יװ ,רעדנאגייא ךיז קידגעגעק ,ןגָאז
 .ףיוה ןייא זופ ,ןעמאזוצ ךַאד

 .טלעטשעג םיוא ךיז טָאה  ענסנעשטש

 .ןיײז קיפליחיב רימ טעװ ריא זא ,טגיימעג בָאה'כ --|

 ענכלוּפ יר ןזָאלבעגפױא טָאה רענעי .טגָאזעג סָאר רע טָאה ןקילביר וצ
 .ןקעמשוצניירא יז ןיא קעשטָאמס א יוװ טארוקא -- ןּפיק  ,ןּפיל

 וצ רעק'ס יװ טשינ ןיילא ריא טסיײװ -- סָאװ וצ רָאנ ,דיז טלייא ריא -- |

 ריא ...הנשה רעטסדנימ רעד ןָא .רעוק רעד ןיא ,ריא טנָאז ,ףמאק יבא .ןייז
 :רעכיז יד ןבַאה וצ ידכ ,ןכאז עקיזָאד יד ןנעװ םנעײלעג טשיגרָאג ךָאד טָאה
 .תמא רעד זיא סָאד זא ,טייק

 .ךעלכיב ענולק ןייק ןופ ןעמוקעג טשינ רימ וצ זיא תמא רעקיזָאד רעד --
 זיא סָאד זא ,סיוא ךיז טזייװ ךייא רעבָא .טלגנארעג גונעג םיא םימ ךיז בָאה'כ
 ךייא רעכיא ןזיולכ םביילב .רעטקישעגרעטנוא ןא ןיכ'כ זא רעדָא ,רעייפ:יורטש
 | .שרעדנא  ןצעמע ןכוז ןוא ןעימאב ןראפ ןטעבוצרעכיא

 .ןגיוא עיורג ,עקיכעלייק עגײז ןכָאטשעגגירא םיא ןיא טָאה קילכיר
 ?ךאז אזא םימ ןדנָאװעג רימ וצ טארוקא ךיז ריא טָאה סָאװואפ ןוא ---

 רע ןעװ ןיא ,קיליא ןכױהעגנָא רע טָאה -- ?טסשּפע ןָאק'כ רערָא םייוו די יצ
 ;אמ טנעקעג בָאה'כ ,תמא -- .טעװאילעּפעש לסיבא רע טָאה ,ןלייא) ךיז טנעלפ
 בָאה טאיװַאּפ רעקסעיל ןופ םעּפָאלכ יד .רע טציז ,טפמעקעג טָאה רע ,ןקישור
 עקירעביא יד ,טָאשעצ ײז ןעמ טָאה -- ?טרעהעג טָאה ריא -- טפטעקעג
 ןַאק עמ ?ךיא רעבָא ...סעּפָאלכ טרעדנוה יירד .תוסיפת יד ןיא ןפרָאװעגגירע
 סעקדאלקס ?מאז ךיא !טעברא רעשירעילומ יב ןָאטפױא ךס א ןטרָאד ןיוש
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 ףיוא ,עטריטסערא יד ראפ ןעלמאז ךיוא טנַאק ריא .ןצנאגנוא סע ןזיא סָאד ןוא

 םטעק ריא טעװ ?ײצנַאיבַאר ןַאצ , ,םימותי יד ראט ,גניקידייטרַאֿפ רעד

 ךײא ראפ ןנירק דיא לעװ רשפא ,רעמאק:לסעק רעד ןיא םייצקיטימ ןגרָאמ

 .לקָאלב א

 ָ 2 : טי 9 ז+

 ,רעניד רָאנ ,רעלעבעװש עקעדופ א ןופ םײדג יד ןעװעג ןיא ?קַאלב סָאד , ; וע .טאיימ - 1 א ומי ! 8 = " =
 עלעטיוװק ןדעי ףיוא .ריפאפנעלעבוכ יולב ןופ -עלעטיווק קיצעופ טםאהעג ןוא

 ייייס טָאה רעכעלטיא ןרָאװ ,טשינרַאג רעמ .?עטַאלז 1, :םוכס רעד .ךעװעג זיא

 .ףמאק ןפיוא םײנ'ם זא ,טסוװעג
 א .1992 .8 .12 :טריטַאגראפ ענסנעשטש טָאה לקַאלב םענופ ?דנקור ןפיוא

 טלָאװעג טָאה רע .ןענָאעק םימ ןענעכערעצ טפראדעג ךיז רע טָאה ?לדנקור ןשיופ

 רער רע טָאה ,ןצנאגניא ןעלמאזפיונוצ טעװ רע םייצ א ראפ סָאװ ןיא ,ןסיוו

 רעסעקש  םיא טכ ןוא טבע ,עטאד יד ןעקטעדעגראפ  וצ ןקידש-אפ = דאפ

 .קידנעמש ףיוא ןבילנראפ

 רעמאקבלסעק רעד ןיא טנַאזעג קילכיר טָאה -- ןעניז ןיא ךיז טסענ --

 .וצ טשינ טײג ןעמעװ עיפיכא ןײק וצ ,ענעגייא ןשיװצ ןעמ ףראד ןעֿפמַאז --

 רע וא ,טרעלקרעד רעבַא טָאה רענעי .רעדורבכ םעגופ ןכיוהעגנַא טַאה רע

 טשינ ךיז טעװ ןוא ןעגנוױשנָא ערעדנַא טָאה רע ."ףליח רעשיור , ףוא טשינ טינ
 .םרעטרעעפ ףיז טאה עא דע 7 ירא = רעקיטַאּפמיס א יד א ןבעננַא

 רעטניה ןציז עכלעװ ,יד ראס ,םיסותי ראפ ךאד ןיא טאד רעכא --
 ראי 2 2 : :

 | !סעטארק
 טָאה -- ןעיצנָא טשינ ךעלעשרעװ עמעראוו ןײק טימ ןעמ שעװ ךימ --

 2 ראר א ןרישט גנאסק  םייפ טעוװערטסיימעג רעטייװ ןוא טרעדיוװרעד  קעילאוו

 | .טאראפא
 טשיג ךיז טעוװ רע ,טנַאזעג רע טַאה ,ןראגניידא ןזָאל משינ ריז טעװ רע

 ?ןפמעק ײז ןליװ ןעמעװ טימ .ןענסגעשטש טשינ ךיוא סע טָאר ןוא -- ןוָאֿל
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 ?לאטיפעק םענופ טכאמ רעצנאג רעד םימ ,ײצילַאפ רעד טימ ,רעטילימ ןטימ

 !-ייד עטסיפ

 נעט יװ םיא רע טָאה ,רעדורב םעד ןעוװעטאר טלָאװעג טָאה ענסנעשטש

 טשינ ךיז ראש עמ .ױזַא טשינ ןַאק עמ ןזַא ,ןרעלקפיוא טווודפעג קיאור דעל

 ןײק טָאװ םָאה ןעװ ןוא .ךיז ןגעװ זיולב ןטכארט ןוא ףמאק םענופ ןקורקעווא

 ענענײא םָאד טקעדענּפָא ןוא ןעװעג רבוג ךיז רע טָאה ,טאהעג טשינ הלועּפ



 ,ןאמערַא םעד טנַאלש עס יװ ,ןסיו / רע לָאז -- שינעמוקּפַא ץנאג ןייז ,ןבעל

 .ןשמנעמ םענופ ןסאּפשּפָא עלדָאּפ סָאד ןעז רע לָאז

 -- ןוז -- :יודיוװ רעקיזָאד רעד ןופ טרעמישרעד ןעוועג זיא עטאט רעד
 רעבָא -- !?רימ וצ ןדנעוװ ךיז טנַאקעג טשינ ושסָאה -- טגָאזעג רע טָאה
 ןיא ךיז טַאה ענסנעשטש ןא ,תמא םעד טפוװרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,קעילאוו

 ,שינעגייצ:לעזעג ןייק וצ טשינ וליפא ,ןנָאלשרעה טשינ טשינרָאג וצ עשראוו

 2עמהלעג:ךורבפיש רעקידכעבענ א יו םייהא טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןא

 א ראפ טכארפאב ךיז דימת סָאה רע .ןעוועג ןדירפוצ יװ וליפא זיא --- רענ

 .בלאק א ראפ ןטלאהעג רעדורב םעד ןוא ןרעסעב

 ריד טָאה רענייק .סעיזנעמערּפ .יד טָא ,האנש יד טָא טשינ יימשראפ'כ ---

 :רָאטש ןלעטש ךיז םופעמוא ןוא ליצ א ןָא ךיז ןעײּפָאלשמורא יוזא ןסייהעג טשינ
 | .טָאצ

 !ןקור ןכײװ ַא ,ךיא עז ,וט סָא ח רַאפרעד ---
 ,טםרומאפעגניירא ןרעדנא םעד רענייא ךיז טָאה'מס ,טרָאװ א ראפ שרָאװ א

 ןיא רע זא ,ןקעילאוו ענסנעשטש ,טַאידיא ןא ןזיא רע זא ,ןענסנעשטש קעילאוו
 | .ןגַאז וצ ריז סָאװ םטאהעג טשינ רעמ ןיוש ןבָאה יז ןוא ,קאדייל א

 =וואוכ רעבָא ,ןבעגעג טשינ טָאה רעדורב רעד :ןבױהעגנָא סע דיז טָאה יוזא

 | .ןבענעג טָאה יקסוװַאקיל

 ענג ןֹוא עיטראפ רעיײז ןופ קינװָאטרַאס .רעד ןעוועג זיא יקסווָאקילװאג

 . םָאװ ןיא ,טנַאזעג םיא טָאה ענכנעשטש ןעוו .?בימשרעכייא םעניא יז ייב סנויוו

 :םימ טָאה רע .עטָאלז א ןעמונעגסיורא ןגָאז וצ טרָאװ א ןָא רע טָאה ,טײג סע

 ראפ הסיפת ןיא ןסעזעגנ ןיילא טלמונא ןיא רע ?ײוװ ,ןטריטסערא םעד טליפעג

 יד ןטלאהעג טשינ רע טָאה ראפרעד רשפא ןֹוא ,ןריּפאּפ ןָא ךיז ןּפעלשמורא

 .לנייטש ןייק ןיא דעלעגייפ

 :סעק ןיא ךעלעזערעב ןוא ךעלענכַאס ןסקאוועג ןענעז ?מעריוב ןפיוא

 ,סעקישזישט ןגניולפעגמיורא יירפ ןענעז ?גיײװצ ףיוא ?גײװצ ןופ .דרע טימ דעלעמ

 טָאה יקסװָאקילוװאג עכלעוו ןופ ,סרעילירט  ערעדנא ןוא ךעלקעררהעטוצ ,ןעפפומיג

 2'שט יד .גגיגיוװ רעד ןופ טגָאזענּפָא םיא טָאה לאברָאק .ןטילעגנָא גונעג ךיז

 ךיז ,סיוא טויײװ ,ןכָאה יז שמָאכ ,טלָאװעג טשינ ךיוא םיא טָאה וליפא שמיוװַאכ

 ?קירוצ סענסנעשטש ראפ ץרוק טשרע .ןטסנרע םוצ טשינ קיטײזנגעק ןפלאהרואפ

 ?רימעּפעלש רעטלא רעד, -- םעווקאכ יז ייב טנדהָאעגנײא ךיז רע טָאה ןעמוק

 שטנעמ א ,ןַאינאּפמַאק רעקילַאמא סלאברָאק .ןפורעג םיא טָאה עטאפ רעד יװ ,!'קינ

 רָאנ ,דעלענייפ טאהעג ביק רעיש א ןָא טָאה רע .רעוועראפ א ,רעלידנגייװש א

 .רעײז טשינ ןשטנעמ
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 ,רָאמש א רענייא ןרָאװ ,םנערעגפיוא ךעלקערש ןעװועג רע זיא גָאט םענעי

 :עגנייא טָאה יקסוװָאקילװאג .תושלח םוצ זיב קניפ א טקיּפעצ טָאה *,יַאװאלס

 ;קילנמוא ןפיוא טכיוהעג ןוא טסענ ַא ןיא יו סעינַאלד יד ןיא ןעקשַאק טיעילומ

 | .רעמיצ ןרעביא קידנזײרּפש ,ןכעל

 קיטכיר טָאה רע זא .ןדנוכעגנָא וצרעד ךיילג טָאה ענסנעשטש

 קיװ רשפא ,םיא ןגעװ לקיטרא זא ןליפַא טָאה רע .יָאװאפס סעכָאֿפ םעד ןכענעג

 ?ןרעה יקסוװָאקיפװאג םע

 ןביױהעגנָא ענסנעשטש םיא טָאה ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג ?קָאש א טָאה רענעי

 יד ןגעװ ,"ץָאמַאּפ אנָאװרעשש , ןופ ,ןלוּפ ראפ ןאנרָא:רּפָאמ םענופ ןענעײכ

 װצילָאּפ טריפעגנירא טָאה רעטסינימ רעד יװ ,םעד ןנעוו ןוא ** ,סעקיַאואפס

 ;ראפ טנעװלעג טָאה רע .ןטסינומַאק:ןטאטוּפעד יד ןקישייזאב וצ ידכ ,םייס ןיא

 ץייװרעטרע ,ףַא-גָאטקעה ַא ףיוא ןעװעג טקורהעג זיא סָאד ?ײװ ,ךיז קידנעקיה

 ךיז טָאה'ס יװ .םאזקרעמפיוא טכרָאהעג טָאה יקסוװָאקילװאג רעבָא ,ןבירעגסיוא

 :רָאטקָאד ןאּפ רעד וװ ,עיכמעלנאז ןופ ןעיָאװאלס טנעקעג רע טָאה ,ןזיװעגסיורא

 | .רעטעברא יד טנפַאװטנא טָאה רעטסינימשלארעגעג

 ?ןרָאטסינימ ןיא טגָאועג טָאה יקסדוסליּפ יװ ,טרעהרעד טָאה רע ןעוו ןוא

 לעװ ןיקסווָאקדאקקס  רעבָא ,טעניבַאק רעדנא ןא ןבייפקוצ ןפראה טעװ עמ, ;טאר

 ,ןגילרעכיא ךיז ךיא לעװ סנקירעכיא ...ךיז סשינו ַאמערעצ רע = ,ןעמענ טשינ ךיא

 טימ ןָאפעג שטַאּפ א רע טָאה --- 255 !!עקייפוטס; או יוװ ,ןגָאלש ןומ רע רעכַא

 'ו .טעעה יד

 !וג ---

 רעד ןופ םיא טָאה סָאװ ,רָאפטש םעניימעג םעד ןַאטעג עשארפסו א ןוא

 טעפשעגרעביא ּפָארא עקזערעב

 !?עקייּפוטש,, ,וד --- 

 ,ןפורעג שרעדנא טשיג ןיוש םיא רע טָאה ןָא טלמעד ןופ

 רעכלעװ ,ןימאלונערגהסיפת םעײנ םעד ןגעװ םנעײלעג ײז ןבָאה רדָאנרעד

 ץלא טכאמ ןוא טכער עטפמעקעגסיוא ,עטלא יד עשיטילַאּפ יד ייב וצ טמסענ

 ,םקעדָאקףָארטש םעײנ םעד ןגעװ ךָאנ ןוא .דסח םקינפעשטאנ םענופ קיגנעהּפָא

 :עג טָאה קלָאפ סָאד ןכלעװ ףיוא ,ןקיגנעהּפָאמוא םעד ,ןשילוּפ םעד מַא ןגעוו

 ,רָאי ןַײנ ףױא ןקישוראמ טּפשמהאפ ןעמ טָאה םיא טיופ .רָאי ןצרעפ טראוו

 ?רעביא טכײל ךיז ןָאק'ס סָאװ ןיא ,ןָאטעג טשינ טֿפָאװ רַאצ רעד ופיפא סָאװ

 -וופ רעד ןופ רעטסינומ-רעומערפ ןטמירַאב-קירעיורט םעד ןופ ןעמָאנ ןטוול *

 וקסוזַאקדוַאלקס- וָאװַאלס גנוריגעערסעיצַאנַאס רעשול

 ,םינונע-עגעוגוה טומ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רָאװַאלס לוווצ ,יוזַא ןפורעג ,ןטורטּפ נָא

 ,קונשזַארטכ רעשוסור ַא ** א -| טי



 ןשיליופ ןטימ 102 ?קיטרא עשיראצ סָאד  קידנכיילגראפ ,רעכעלטיא ןגיצ
 .89 ?קיטרא

 :עמוא ףיורא יוזא טפיורש סקעדָאק רעיינ רעד וא ,ןעזעג יז ןבָאה רעפייוו
 ראפ פא ( ,טכירעגלענש טימ סָאװ:עדאיל א ראפ טעָארד ןוא ףָאהטש יד םוש
 לעטש ראפ ,ןראסימָאק יד ןוא סעיצאשיציל ,ןרעיימש:נעוװ יד ךיז ןלעטשנגעק
 יד טננאלאבנָא סָאװ ןוא !סרָאטוקעזקע יד ןוא ײצילָאּפ רעד דנאטשרעדיװ א
 ןעגעז סָאװ ,ןטיבעג יד ןיא ןלייטרוא:שיוט ןטסניימ וצ סיורא ײז ןבעג ,ןטכירעג
 ;ררעמ ןוא דנאלסורפייו:ברעמ ןיא ,םזילאירעּפמיא ןשילוּפ ןכרוד טריּפוקָא

 עגר ןייק טשינ טָאה ,ןבירשעג ןעמ טָאה ,יקסוועיעשטאמ טאק רעד .עגיארקוא
 .החונמ

 יה 6

 קא ,ךעלטנרָא ,קירטש ?קיטש א טקישענוצ רימ רע טָאה ,ראפרעד
 ךָאנ ?פיװ טסײװ חור רעד קירטש עכלעזא רעטציא טָאה רע .רעטעמ א טאר
 | .לצימש א טימ

 2'מָאק ןכָאנ חשורי רעד ןופ עטכישעג יד טסוװעג טשיג טָאה יקמוו קי וויא
 ןגעװ טסעומשעג יז ןכָאה ךָאנרעד ןוא ,טפייצרעד ענסנעשטש םיא טָאה / ראס
 ;שטשייד ןיא ןַא ןוא ,,ץענערג דעשימעיװָאס רעד ףיוא סעדהוכעלאה עשינַאּפַאז יד
 .טכאמ רעד וצ רעלשיח דעסיוועג א דיז טּפוטש דנאק

 :רעטנוא ווישאיציניא רענעניא ןוֿפ יקסווַאקילװאנ טָאה ןעגע;עזעג םוצ
 | :טגַאזעג

 .יקסרויאב ---

 טכראהעג ןרעג רעכיז ךיוא ןוא ןכעג שנַאקעג טלָאװ רענ עי ,ךעלקריווי :
 .ןעגעײלרַאפ

 .גנונָאטאב שימ ןבעגענוצ רע טָאה --- ףיוא קנילפ טּפאכ רע ---

 רעײז יב טרָא ןא ןעמונראפ טָאה -- ןכאמ רָאלק | עמ ףראד -- יקסרויאכ = |

 א .?דימ ןטַאלב ןטימ ןדנווושרַאפ ןיא רעכפעוו ,ןיקסֿפַאמױמ  דָאנ קנַאבלביה
 -- עקכיװ ןיא 'אדװא רעטסקראטש רעד ,ףרָאד ןופ סָאװײרָאג ,ּפָאלכ רעגנוו
 | : | : .דניק סיורג א יװ ןוא

 ;אב ןא ,ןזיװענסיורא ךיז סָאה ןכיגניא .טהצעעג טוג טָאה יקטװָאקילװאג
 ןוא "ץַאמַאפ אנַאװרעשט , רעד ןופ ךאז עדעי ךעלקילבנגיוא טמענאב יקסהוי
 .רעימזאק ןוא ,סעטָאלז ײװצ ןבענעג רע טָאה עטריטסערא יד ראפ .ךָאנ םעכ
 ןײא ףיוא סעטָאלז עכלאה וצ םגניילעגפיוגוצ ךיז ןכָאה ןשיּפאווק םימ קאשט
 טאהעג טָאה רעד :קידלגיופ:טשינ ןעוועג טעג םימ זיא ײז יב ?ייוו ,עלעמיווק

 ;נירטעג טָאה רעדיװ רענעי ,רָאכ םוצ םשירפ א רָאְו סעדעי ,רעדניק לקעּפ א
 .עּפמָאּפ א יװ ןעקנורטעג רע טָאה טלמעד -- טמעשעג ריז רעדָא ךעלנייוװעג זעק
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 רצ רעבָא ,עיטראפ רעײז זופ ןענסנעשטש ןבילבעג ןענעז יירה זיולב ןיוש
 טימ .םעקעדאכ ענעלאפראפ ןעװעג ןעגעז סָאד ?ײװ ,ןעננאנעג טשיג רע ןיא יז

 ,שרערנא=ןעגרע ןטפאשטנאקאב ןסילש ןבױהעגנָא רע טָאה ףליח סיקסרויאכ

 יװ ֹוצ ףוסל טכױײרגרעד ,עיטראּפ רעטעכיז ןוא רעטסקעז ,רעטפניפ רעד ןוא

 ראפ קידננײלוצ ,רע טָאה ןכָאװ יװצ עלופ טשינ ךשמכ ןזא יוזא ,רעוועד ָאלנָא
 ןײד סָאד ןקילכיר טרעקעגמוא ,דיז ןופ םעטַאלז ריפ רעלטיווק רימ .עטשעפ י
 .םעמ אלו קיצפופ ןוא ל?דנקור עטקילפעגמורא

 ןפפירשפיוצ ןוא קאל ײנ א ןכענעג םיא טָאה קולכיר קו

 ,ןטנענַאלא ןעלמאז טנַאק דיא .ןפפודששיוצ .עקניפ ןענעופ טפראד ריא -- 

 ןטפירשפיוצ עלאטעפ ןעגעז םאד ?יײװ

 2 ט ראפ ,עטריטסערא עשיטילַאפ יד ראפ טלמאזעג רעטייוװ טָאה ענפנעשטש

 טסייװ קילכיר זא ,טגיצרעביא ןעוועג ןיא .ישטשַאנלאװ ןוא ?עגוכירפ,, רעד

 22 ןתישיד טשיגרַאג ןעעו טַאה רעמא ,רמרעפ רעד ןיא טטפע טיידאפ ,ס א

 םיוא טריפש ,טשינכַאג רימ טעיורט ,יײװ דָאנ םיא טוט ןָאנ יד טָא --

 .רעמקישעגרעטנוא ןייק טשינ ןיב'כ וצ

 ;םיר םָאװ ,טגַײז ןָאטעג ןיא טשטיײטעגסױא טלמעד סע ךיז רע טָאה יוזא

 | | .ןסייהעג םיא טָאה קיל

 :;עה א טיס 7 םעקשודאז י ד ןופ 2 םעגיא ןעמוק ןסײהעג םיא טָאה רע

 .ןעמ מוקעג ענסנעשטש ןיא -- םירבק יד וצ ?רעמ

 א ןַא ,םלצ א ןָא רכק א טכוועגפיוא יײז ןכַאה רעטנעמצ קע עמאס םייכ

 בעלב א עכוזאּפ ןופ ןעמונעגסיורא טָאה קילכיר .רבק רעזַאלנעמַאנ א -- ?דלוש

 ףיוא ןוא -- םע קירגנָאלשוצ : עמעה ןטימ ןּפאלק ןביױהעגנָא טָאה ענסנעשטש

 .רעֿפריימ ןוא דעלגני םלוע ןא ןפַאלעגנעמאזוצ ךיז זיא עלסאה רעקיזַאד רעד

 .תובצמ עדמערפ יב יגק יד ףיוא ןענאטשעג טציא יב ןעגעז עכלעוו ,דעטעכרא

 סטיור טימ ,ץנערק ,ןעמוקב טומ רכק םעד טקעראכ יז ןכַָאה קילכנגיוא ןײא ןיא

 ?לאמעמ א ,יקסוװַאר;נעװ קענעז שני ַאד זא ,?דפיש ןשירפ ןזיב סעגנעטס ןופ
 :אפ ןכברוד ןרָאװעג טקיגײּפראפ יא רעכלעוו **,ץעיװַאמעפעזאק א ,רעטעברא

 .חסיפת רעקװאלצַאלװ רעד ןיא םזיש

 םָאװ ,טפמעקעג טָאה רע יװ ,ןקענעז ןגעוו עדער א ןשלאהעג טָאה ץעמע

 ,ילאנָאיצאנרעטניא םעה, ןעגנוזעג טָאה'מ ןוא ,ןכילכראפ ןיא םיא  ךָאנ

: 

 .תומשנ:תרכוה ןופ גָאט 6

 .ךנַאברַאפ-טנגהו ןשיטסונומַאק ןופ ךולגמומ ַא "7
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 לייוװ ,ןענעכערוצסיוא ןץילא ךעלגעמ טשינ זיא'ס --- ןעגנוזָאל ןפרָאװעג טָאה'מ

 .ייווצ:כנייא שינעּפאכ ןיא ןרָאװעג ןָאטענּפָא זיא ץלא

 . טָאה רעגעי ןוא ,ןיקסװָאבישזנ טימ ,טירדעבלאז טרעקעגנמוא ריז ןבָאה ײז

 סָאװ ,גָאט ןקיטניװ א ןיא ,ןטלאהאכ ןרָאיאראפ ןקענעז טָאה'מ יװ ,טליצהעד

 | .רעסיוװעג:לסייװ טימ טקעמשעג טָאה
 .טבעלעגרעביא טשינ גנאל ןיוש קעװאלצַאלװ טָאה גוצנעיצארטסנַאמעד אזא

 וליפא ,סעצװָאסעּפעּפ ,ןטסינומָאק ןעמאזוצ ןעגנאנעג ןענעזװ לָאמ ןטשרע םוצ

 !ןלייצוצרעביא טשינ ןסאמ --- ןענייראפ עשיקעדאכ יד ןופ רעטעברא

 -- :טעשטפעשעג טָאה ץישיאוו יד ,ןריולראפ ּפָאק םעד סָאה ץיישיאוו

 .ןעּפראשעצ ךעלקיטש ףיוא זדנוא ןלעוו ייז לײװ ,טָאידיא ,טשינ ייז עּפעשט

 :עֶג םמַארענסיױא זיא טָאמשי יד .ןלאפעג טשינ ןיא ?לעפאב םוש ןייק ןוא

 :עג ןיא ײצילָאּפ עסאלכ יד .ןרָאװעג םלענ ןענעז סעלציּפש יד ,זייט ןופ ןרָאװ
 ןגָארפעג טָאה סָאװ ,קלָאפ ןטכָאקעצ ןפיוא קידנקוק ,ןרעיוש יד ןיא ןענאטש

 ןעגנוזעג ליפעג:המקנ םימ טָאה --- !"רָארעט ןסיײװ ןטימ רעדינ, ןטנעראּפסנאהש

 | , י!ןטאנגאמ ןרעה ,דייא ערע ,ָא;

 ןֹופ ךיוא ,יקסװָאבישזנ טריזַאטנַאפ טָאה --- !היוול אזא ןבָאה גאז ךיא ---

 ,רערעגָאמ ,רעניילק א -- רעמאק:לסעק רעד ןיא רעטעברא ןא ,?עזָאלולעצ , רעד

 ריא -- .רעקיצרעפ א ןיוש םנה ,רומאנ רעד ןופ רעשקגניי ןוא רעשירעפיטש א

 ןטראפמאל יד טָא ןוא ,רענעפ יד רעשנוא ענמורפ רעד ןיא ןגיק יוזא ךיז לָאז

 | / !ןסאמ יד ראפ ןעלסיירש רעדיוװ ךיז ןלָאז

 עטאוועשיראנ ןוא םקישענמוא סיוכרוד טסאּפשעג ןופרעד טָאה קילכיר

 2ענ םעּפע טלמעד ךיז טָאה'ס ןכלעוו ןיא ,ןענסנעשטש ןופ גנוניימי רעד טיוק

 .ךאז רעד ראפ ?יפענ רעמעראוו א סעּפע םלאפנדעי ,שזארוק וצ עבי?: ,טגער

 ףוס םוצ טאהעג עטשרע יד רע טָאה ,סעקוווסאמו טגנאלאבנָא סָאװ ןוא

 | .הכיפת רעד רעטניה רעבמשעוװָאנ

 :סיד ףיוא טקנוּפפערטרעטנוא ןפיוא ןלעטש ריז ןס"יהעג םיא טָאה קילכיר

 ריז טימ קידנעגנערבטימ ,טלעטשעג דעלריטאנ ךיז רע טָאה --- ץאעּפ סרעיליט

 .ןיקסרויאב

 ,םערטרעטנוא עלא ןופ .קילבנגיוא ןיא ןיא ןרָאװעג ןָאטעגּפָא רעדיוו זיא'ס

 ףיוא סעּפורג ןפָאלעגפיונוצ ךיז ןענעז ,ןיקסניליק ןוא ןרעיליטסיד ןופ ,ןקנוּפ

 טקנופ טיולּפ םייב ,רעלדנעפ ןבילבעג ןעגנעה ןענעז ןטָארד יד ףיוא ,עשנעג

 ןפנני א םלֹוע ןרעביא ןעננהּפשעגכױרא ןיא הסיפת רעד רעבכיאננעק
 :םיור שּפיה ןעוועג ןענעז ןעגנוזָאק עקיזָאד יד ןוא ,ןעגניזַאל ןפרַאװעג ןוא רעופ

 יוזא סעּפע טָאה'ס ןוא !עיצולָאװער רעשיראט לעלַארּפ רעד גיז ,ןטאק יד טיוט א
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 טעממ -- ..."ןפאקקש יװ רעוו עלא ריא ףיױא טייטש ,, ןעגנופקעגנפיוא שינַאמראה

 .סעטארק יד רעטניח ןופ ןוא סאג ןיא קישיוצכיילג

 ;עגנײא רעבַא *,"ןשיװאלק , םיורא טיש א ןָאטעג ךיז .ןבָאה הסיפת ןופ

 ריז ןבַאה ײװצ .ענפאוו טימ רעשעלפ ןוא רעניטש לגָאה א רעטנוא ךיז ןכַארב

 ןדניוושראפ ןוא ןָאפעג םענ א ײז בָאה ערעדנא) ,ּפעק יד ראפ ןָאטעג טאב א

 .רעיופ םענופ גנובלעוו רעד רעפנוא

 ;ביר טַאה ,ןפי 9 וצ ןעמוקעג רעטעפש ןענעז ײז ןיהוװ ,ןראוולוכ יד ףיוא

 ןבָאה ײז :םעכרא רענשטאטראפ רעד ראפ שני רעד ףיוא טרעזייכעג ךיז קיל

 רע טָאה ,ןטנעראפסגארפש יד !טנע ראפסנארט םעד ןעלקיוװצפיוא ןזיואב טשינ

 :עטש יווצ ןקעטשוצניירא גונעג ןיא טקמעד .קעז יװ ןעינ ןעמ ףראד ,טנַאזעג
 ,ריו טָאה ענכנעששש ןֹוא .פעק יד רעכיא ןיׂש טרעטאלפ סע ןוא -- ךדעלעק

 ןײז טשיג לָאזס יװ טָאה רע סָאװ ,טפימרעד טקיוװקעג רדסכ ,םיא קידנכרָאה

 ןפראוו ןתעכ רעטיליס ןיא טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ ,סָאה טקיליסעג

 ןיא ןפַארטעג ןפסעכ םוצ טָאה סָאװ ,ךעלשעלפ יד ןופ םנייא ןרָאװ ,ןטאנארג

 | .םגייז ןעוועג ןיא ,קיצ

 :ועצ יד זא ,גנאלק א קעװאלצַאלװ רעביא ןעגנאגעצ דיז זיא ןגרַאמ ףיוא

 לֲאפ יד ןגַאלשעצ ןכַאה ,סעלעצ יד ןיא ךאפעגניירא ןעגעז שויס, עפעש

 טתיממעגנ ןסאילרעפ ןו ; ןיקסגיוויפש ןוא ,ןיזטסוװאכ םעד ןרילראפ ןויב עשיפ

 שזאטנעמצ רעוַאדאשזד ןפיוא חקיתשכ טכאנייכ ןכַארנאב ײז ?יול עמ .טיוט ףיוא

 .יורדו:ץעינעיװ ןייק ײסַאש םייב טָאטש רעד דעצניה

 טרעדנוה ייווצ םורא .הָאראשזה ףיוא ךאוו א טלעטשעג ךיז טָאה טכאנראפ

 ;צנ8 א ןעװעג ןיא טכאנ יד .רעקוטאטסיס ןוא עכעקטננוי ,ייטראפ רעד ןו

 קידגהיימסיוא ,ןייגמורא טזומעג יז ןכָאה ,ןרעװ וצ/ ןריורפעג טשינ ודָּכ .עדעפ

 רעטצניפ רעד ןיא ןיא לָאס ןייא טשינ .םירבק ענעכַארגעגנשירפ ןוא םימלצ יד

 :רעד טגָאקעג טשינ ןעמ טַאה םינפ ןייק ,ןטייװצ ןפיוא ןלאפעגפיורא רעניוא

 :רעכיא ,לָאמלײט ןא יזא ,ןעמיטש טרעהעג דיז ןבָאה ןטייז עלא  ןופ ,,ןענעק

 :םוצ ןענעז ײז זא ,טמאדע: ךיװ טָאה ,טעיָאװעצ ךיז טָאה שגיוו רעד ןעװ טּפי
 .פרעדגוה ייויצ יװ רעמ טשינ ,םגָאזעג יו ,ןעגעז ןעוועג ןוא ;ןָאילימ א ןטסקיגיײװ

 :ראּפ עכעלטע ךיז וצ ןעמונעגניירא םָאה תונכשכ טניווװעג טָאה'ס רעוו

 .קידנשיופ דיז .עפורג ר רעדנא ןא לַאמעלא ,ךיז ןעמעראוווצנָא ףיוא ןיוש

 םירבח יד ןקודרעאכ ֹוצ ודכ ,ירפרעדניא זיכ טעװעטראוועג יז ןכַאה ייזא

 ןעמ טָאה ןיגאב .ןריפ וצ טכארבעג טשינ םיתמ יד רעבָא טָאח'מ ,קידגעטשנָא
 .ןי ינחעדנג לאס זי וה

 זַײז

3 
 יש

 --+ טי
 -ג
== 

 ,רעטכעוו-הטופת 55

209 



 תועמשמ ,טייקרעכיז רעלופ רעד טימ טפוווהעד ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש
 -עפקרויוו  ןענעז קאולרעפ ןוא 'קמניזוילש זא ,,וקצשהשאפ = טכאשהעפ = םענופ
 א ןפורעננעמאזוצ טָאה'מ .ןבעל ײװ רעבָא ,ןרָאװעג טעװעטאקעג שילאימקעב
 טָאה ףכית לײװ ,ענעבענעגנייא ןייק רעײז טשינ לָאמ סָאד ,טָאטש ןיא עקוווסאמ
 | .יצילָאּפ טעװאיעג ךיז

 ףםווואב טיירב זיא ךאז יד .ץעוװינ ןיא ןעגנאגעג טשינ רעבָא זיא ץלא סָאד
 ,דנאל ןיא ןבירשעג ריא ןגעװ טָאה'מ ,רעשייוו ןוא קעװאלצָאלװ ןיא ןרָאװעג
 עטרבח יד ?ײװ ,ראפרעד רעדיװ טרָאד ,דנאלסיוא ןיא ןבירשעג טָאה'מ ?ײװ
 ןיא טרידוטשעג ןבָאה עכלעװ ,ןגעלָאק טי טרידנָאּפסערָאק טָאה טראבויל
 עריא עסערפ רעד ןיא ןבעגעגהעביא ןבָאה עקאט ײז ,עינקעב ןֹוא ךיירקנארפ
 ;רָאפ ןענעז לםירב ןֹוא ןיראפ ןיא ,לײח;דרָאמ רעקװאלצָאלװ רעד ןגעװ ןוירב
 םלדיזעג ײז טָאה'מ ,ןטאלוסנָאק עשילוּפ יד ראפ סעיצארטסנַאמעד ןעמוקעג
 ?םנעשטש רעבָא ,ןביוש יד ןגָאלשעגסיױרא ,ןראבראק ןוא םינילת רעטרעװ יד טימ
 רע ןעוו ,םורא רָאי לאה א ןיא טשרע שסורעד ץלא םעד ןגעװ ךיז טָאה ענ
 ,וָאדאשזד ףיֹוא ,טרָא ןבלעז ןפיוא עװע עטרבח רעד טימ טגגעגאב ךיז טָאה
 | /  .ןעגנוגנידאב ערעדנא קידנעטשלופ יי רעכָא ןאד

 :ענ עקיוָאד יד ךָאנ ךיז טָאה ,רעכמעצעד ןיא טסייה סָאד ,טלמעה רעבָא
 .ןעגנוריסאּפ ערעדנוזאב ןָא ,קיאור טבעלעג ןשינעעש

 ,ןטפירשטייצ עלאגעלמוא רעוועילבעה ידו ןפראוורעטנוא ןביױהעגנָא טָאה רע
 יד ןשיװצ ,קנאבפבוה רעד רעטנוא :טגאה רענעעזענמוא ןא טימ ,קידוװעטיהאב
 ןופ ענעשעק א ןיא ,ןטעברא טפראדעג ןגרָאס ןבָאה ײז עכלעוו יימ ,סעקלאבָא
 רע ד ןיא לַאמא ,ץאלּפ:ץליהעג ןצנאג ןרעּביא ...קָאר םענעגנָאהעגפױא ןא
 | .רענעי ןיא לָאמא ,עיטראּפ

 :רא ,ןיקסװָאקילװאג ןוא ןיקסרויאב טימ) טעדנוירפאב ןיוש ךיװ טָאה רע
 ןַאמָאּפ ַאנַאװהעשש , יד קידנעגעײלרַאפ יז ןוא יז טימ ןעמכאזוצ קידנשעב
 .(ןרעה וצ ןײז רענרעג קידנעטש ןגעלפ ייז) ""ראדנאטשי ינָאװרעשט , םעד רעֶלָא
 ,עפריטסערא יד ראפ טלָאצעג טָאה ,קידנגיײװש ןכרָאה טגעלפ -יקסוװַאקילװאג
 ףמעדײב ןטיוא ?דלעוו:לנייפ םענופ ,לביטשרעכייא םענופ דיז ןרירסיורא רעבָא
 .ןָאפ םעּפע ןלעװ טלָאװ -- טרעקראפ -- יקסרויאב .טלָאװעג טשינ רע טָאה
 עכעלדנעטשראפמוא שוריפכ א ןוא תוחוכ עננוי יד טראּפשעצ םיא ןבָאה'ס
 ײז ןבכָאה טנײה ןיב זא ,ןעזעגנייא רָאלק ײװ ןבָאה קידנענעײל .טייקעוואקעשיט
 .יפרַאװלױמ עדנילב יד יװ טבעלעג

 =עגסיוא ןכָאה *."עװָאקדזאיוג , יד ראפ .רעכיב ןפיוק טלָאװעג ןבָאה ײז
 ןנירקעג עטאש רעד ךָאד טָאה ?יפיוזא ?ײװ ,סעטָאלז ףלעווצ יד טָא ףיוא טלעטש

 ׂ יג

 .הנתמ:רָאונװב *
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 ןייק ןרָאפענסיױהא ןיא ענסנעשטש רעדייא ,קירוצ רָאי ףניפ טיס בוט:םוי ףיוא
 ;אמרַאג רעד ץיוח ןוא עינעזדָאראג עשזַאב ברע ןעמוקעג זיא ָאד ןוא .עשראוו

 טלמעד ךיִז טָאה ענסנעשטש .ןבעגעג טשינ טשינגרָאג ןעמ טָאה גנולָאצסױא רעפ

 סָאװ ןוא ,"עװָאקדזאיווג , רעד טימ ןעמוקעגרָאפ זיא'ס יװ ,טריסערעטניאראפ

 | ?טֿפעמשעגמיורא ךיז סָאה |
 ןא טימ ןעגנאגעג רעטעברא עכעלטע ןענעז רַאי ןטסקיצַאװצנואײװצ ןיא

 ךיז קידנלײפעצ ,טָאה יקסװעשַאמ .יקסװעשַאמ רַאשקעריד םוצ = ??עטאלבַא,

 .םעטָאלז טרעדנוה וצ טקאנקעגניירא יײז ןופ ןדעי ,?עטאלבָא) רעד טימ

 "*עזַאלולעצ , רעד ןופ טפאשנאמ יד ןפורעטנעמַאזוצ קואילַארַאק טָאה טקמעד

 ןויזב רעסיורג א זיא סָאה זא ,סרעקעלרעפעמ ָא;יד ףיוא ןרָאפענפױרא ז"א ןוא

 ,דסח סיוא ןעמענ ןוא לאמיפאק ןראפ ךיז ןקירעדינרעד וצ יוזא רעפעברא ןראפ

 !עימעהּפ:בוט:םוי א ןלָאצוצסיוא רעטעברא עלא ביוחמ זיא עיצקעריד יד

 ?עי ןוא ,ןיקסװעשַאמ וצ ןעננאנעג טשינ רענייק ןיוש ןזיא רָאי ןקידנעמוק ןיא

 .םעטָאלז ףלעווצ וצ בושפסוי ףיוא ןבעגעגוצ םאנסייוא ןָא ןעמעלא טָאה רעג

 ,גהנמ ןקיזָאד םעד טניושעג סָאה ערעדנאּפ ,ןבילבראפ ןיֹוש סע זיא יוזא

 ."עװַאקדזאיווג, טלמעד ןעמוקאב עטאט רעד טָאה ראפרעד

 לסע טסייה סָאװ --- :ןעװעטנוב ךיז ןביוהעגנָא ןבַאה סעקעדאפ יד רעבָא

 לעיטראּפ רעשיּפָאלכ רעד ןופ רענעי יװ ,הנתמ:רַאינײנ עגענייא יד םוקאכ ךיא

 נא טשרע ןיא רענעי ןוא ,רָאי קיצַאװצ "עזָאלולעצ, רעד ןיא טםעכרא ךיא

 | !ןעמוקעג

 רעד ,רעטעברא עטלא יד רָאנ םיוא ערעדנאּפ טלָאצ ןָא טייצ רענעי ןופ

 | .סעקעדאכ יד רקיע

 רעד ןופ ןעמוקאב טשינ הנתמ:רָאי;ײנ םוש ןייק טַאה ענסנעשטשי זא ,יוזא

 ."טסעפינאמ ןשיטסינומָאק ,, םעד ןבעגעג םיא טָאה קילכיר רעבָא ,עיצקעריד

 .רעביא טנעוק ,פויצ ןבָאה טעוװ ריא  ,םיכוש:םוו יד ןעיג'ס --
 :ןבענענוצ לאפ ןדעי ףיוא טָאה רע ןכלעװ דָאנ

 רַאנ ,בלעוועג ןיא ןפיוק סע ןַאק רעכעפפיא ,סלאנעק א זיא ךוכ טָאד --

 ,זיוואב א ןכוז ןבײהנָא טעװ עמו בוא .?אנעל טשינ סע זיא טסינומַאק א ראפ

 .ןייוואב א ןיײז סע טעוװ ,"טסעפינאמ,, םעד ןעניפעג "יצנָאיכָאר ָאצ , לָאז עמ ןוא

 ;נָא רעד .לָאט טייוװצ א ןוא ?ָאמ ןייא םנעיילענרעביא טָאה ענסנעשטש
 :ךול א יוװ קידנעטשלופ ןעגנולקעג טָאה כייה

 ךופ טסנעּפשענ סָאד -- עּפַארײא רעכיא  םורא טייג טסנעפשעג א;

 ןיא טקינײאראפ ךיז ןבָאה עּפַארײא רעטלא רעד ןופ ןטכאמ עלא .םזיגימָאק

 י..טסנעּפשעג ןקיזָאד ןנעק עצעה רעקיפייה א

 .ןקילָאטַאק וד ווב עלהצמ לעוטור אזא *
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 ןצעמע טרעפטנעעג ַאד טסָאה'מ .קיטאלג יוזא ןעגנאגעג טשינ ןיא רעמייוו

 ,םינינע עמסווואב טשינ ןעװעג ןענעז סע ...טרעדנוחרָאי םענעגגאגראפ םענופ

 ;ענסיוא ךיז טָאה ,םא/קרעמפיוא ןענעייל ביוא יו רעד םגה ,רעטרעוװ ערעווש

 ,טלעטשעגקעוװא ןענעז סעברא ןופ ןשטנעמ יד יװ ,ףיורעד :רעטושּפ א טלייש

 קיטילַאּפ יד ,רושלוק יד -- ץלא ךיִז טלאה ןעיציטלעראא עקיזָאד יד ףיוא

 א ןיא ףוס רעד ןוא ,טכאמ רעד יב ןסאלק יד ךיז ןשיוט'ס .טכאמ יד ןֹוא

 :ער רעשישסינומָאק רעד ראפ ןסאלק עקידנציזאב יד ןרעטיצ ןלָאז ;רערָאלק-

 | | | .!עיצולָאװ
 ;רעד ײז ףראד עמ סָאװ ,ןכאז ךעלטעלב ףיוא ןבירשעגסיורא טָאה רע

 רעכָא ,ןפָאו אלי עשיששייד יד ןופ ןעעדיא יד רערַָא *רעטסנאלאפ יװ ,ןרעלק

 :עגסיורא ךיז טָאה ,ןקילכיר טימ סעומש א םריפראפ םעד ןגעו טָאה רע ןעוו

 ;נא ןשיװצ םיא טלײטעצ רע םנה ,?טסעפינאמ , םעד טשינ ןעק רענעי זא ,ןזיוו
 .ןענכנעשטש ןופ רעקיגײװ טנעקעג ?5כב ןוא ,טנעיילעג םיוק טָאה רע .ערעד

 רע .טדערעג טָאה רע יװ ,םעד םיול יבשטַאכ ןענעקרעד טנַאקעג סָאד טָאה'מ

 טשינ ירמנל ןייז  ןוא +*!לַאנפאצ , ,?סענַאבמַאכאז,, ,"קיערטש , טגָאזעג טָאה

 | ...יצנַאיבָאה ַאצ,, קורדסיוא רענעפילשעג

 טפומשעג ךיז טָאה סָאװ ,ץלא ןגעו ןגערפוצרעכיא ןעמעוו ןעוועג טשינ זיא/ס

 2?סםנעשטש ,םירבח ערעגולק קעװאלצַָאלװ ןיא ןעוועג ,ןענעז ,תמא .ןיירא ּפָאק ןיא

 :ייק ןֹוא טננעגאב טשינ ךיז םענייק טימ רעכָא טָאה ,ײז ןגעװ טרעהעג טָאה עג

 - - .טנעקעג טשינ ןקילביר ץוח םענ
 "כטףשישטנַארּפ . ץַאטטינײלַא ןפיושנ קיטצט .לשמל ,זדנוא ייב זיא'ס

 ךיז קידנקינייּפ ,גנוגשװַאב רֶשד ןיא טקטטשצג רָאי קיצרעפ טָאה רצכלצוו
 -םוא ףוסל ידכב ,תוסיפת יד ןיא ףיצַאנַאס רצד רַאפ דָאנרצד ,ענרָאטַאק ףיוא
 -ַאלצַאלװ םענופ דנַאטשרַאפ רער ןוא ןסיוועג סָאד , .רעמַאקוַאנ ַא ןיא ןעמוקוצ
 ןימ טיול ,םיא ןנצװ טנייה ןפמ טביירש ייוזַא -- "טַאירֿטטצלָארּפ רטקוו

 טשינבָאנ ויא סָאד ןשינעדנַצטשרַאפ ןָא סטֹפ9ֶ ןוא קיניײוװ ץלַא ךָאע גנוניימ |
 ,ןופרפד סיײרַא טמוק טָאװ !ןפמַאנ סנצנמ} ףיוא סָאנ ַא ןפורנָא --- ץלַא

 -ײלָא קףשישטנַארפ ןופ סָאנ יד, לרליש א רצביא טנעייל רטטפברַא ןַא סָאוװ

 ףיוא זיא רֶצ רצרטסַאװ ,ןַאמרצננוי רצד ,טשינ טסייוו רֶש ןצוו ,"קַאשטינ
 ונָצװ טסווװעג טלמצד בָאה ךיא .קַאטטינײלַָא רבח רעד ןעווצנ ןתמא רֶשד
 -רַאּפ ,רצנולק א ,רעמַאוגיבמוא ןַא זיא רֶש זַא --- ףלַא לפיוו ,ליפיוזַא םיא

 וליפג ,ןניל ןייק טשינ לָאמניײק טנָאז ןוא ןטייקניימצנ ןייס טשינ טנָארט

 רִצ טָאה ,תמא סד ןרצלקרצד טנַאקפנ טשינ טָאה רֶש ביוא ,טבירצנ ןיא

 ןײיק ראו ןייק רַאפ טָאה רו ."ןנָאז טשינ ךייא ךיא לצוװ סָאד, :טנָאועג

 -עלפ עשיּפָאטוא ענווז ןוא טרוטקעוָארּפ טָאה עורופ סָאוװ ,גנונוו
 ומעברא האפ  רענ

 .ןגיוצעגקורוצ **

 !פ ףיא;} זיפ



 וליפַא .ץלַא ףיוא ןצוװעג טיירג דימת וליפַא זיא ןוא טָאזטג טשינ ארומ

 ןיא קידנגעגַאב ,רעטעּפש םיא ןגצלפ ,טּפשמצנ םיא ןבָאה שכלצוװ ,רעטכיר יד

 | ,ןסירנַאב עטשרצ יד ,סָאג
 -רַאפ יד ןטווצנ יז זיא ןטייצ עניימ רָאּפ ",יקסניװטַאלס ץבָאב יד רטדַא

 ןיא רעכעלטיא .טנגעג רצוװַאיוק רעד רַאֿפ "ףליח רטטיור. רפד ןופ ןירטייטש

 רעד ףיוא ,לקעּפ ןייק ףידא ָאטשינ זיא'ס ביוא זַא ,טסוווצג טָאה קצװַאלצַאלוו

 --- ןגָאז ָאד וומ ךיא .יקסניוװטָאלס טבָאב רֶצֹד וצ ןייג ןטמ ףרַאד ,גנוקידיײטרַאמ

 רימ טָאה יו זַא -- שיוַאקַא ןַא ןבָאװ רָצטַּפש לטוו'כ יצ טשינ סייוו'כ ליל

 / סָאװ ,םירבח צכצלטש רָאנ ןוא רימ ,1942 רָאי ןיא ןבפל סָאד טשועטַארעג

 רַאֿפ ןעמוקַאבסיױרַא ריא ןוֿפ ןסױרדַא ערצייז טלָאװצג טַָאה ַאּפַאטשענ יד

 ןברָאטשעג זיא ןוא ןבטנענסיוא טשיג םצנייק רֶעבָא טָאה יז ,זיירּפ ןדשי

 םִעַעֹ ןיא ,קירבַאפ רצנפוצוװפג סדנַאלדנורג ןיא טיוט-רעריטרַאמ ַא טימ

 ,בולק רצד זיא טנייח ווו ,ךטלמצנ רטמיצ

 טכלצוו ,םירבח ךס א ןטווטג קיטצט טייצ רטנציז ןיא ןטנשו ללכבב |

 רימָאל ,קעװַאלצָאלװ ןיא ךַאו-רעטעברַא רֶצֹד רַאפ ןטסנידרַאפ טסיורג ןבָאה

 טכַאמעג ןקישיודַאמ טָאה רֶצ ךדצלמשנ .'ףפווי יקסווָאקילרצּפ ַאזַא שטָאב ןנַאו

 .ָאה רָצד ןיא ןצמַאוצ טעברַאעג ךָאנ ןבָאה ייז ןצוו ,טסינומָאק ַא רַאפ

 ןטערטנײרַא ןיימ רַאפ רָאי ןצצ עכלטױא ,"שוָאלולשצ, רעד ןופ רעמַאק-סגנוד

 -ליבץנסיוא ךס ַא תוסיפת יד) ןיא ךיז טָאה יקסװַאקילרשּפ .יײטרַאּפ רצֹד ןיא

 ןַא זיא רע זַא ,טרעהצנ  ךיא בָאה ,טנעקשנ טשינכָאנ םיא בָאה'ב ןפיו .טצד

 ףיוא רעטַאװט ןיא ןצמוקעג לָאמניא זיא רֶצ .רענרפצר רטכפלנייוװצנרטסיוא

 -ץרּפ ,טעקינװַאקלוּפ ןגק ןײלַא רענייא .ץיצַאנַאט רפד ןופ גניטימ-לָאװ ַא

 טרערעג ןוא ןביִרצצ ,ןציירדוצסיוא טכַאמנ יו טָאה רֶצ .סרעטסינַאמ ,ןסצז

 -רַאפ זיא רֶצ ןוא ,ןפָאלעגרעדנַאנַאפ ךיז ןענעז יז --- טלָאװצנ טָאה רֶצ לפיוו

 ,ןסַאמ יד טימ שילַאס רעד ףיוא ןבילב

 ןופ טגלַאפראפ ,רעטרעװ טימ טקערקראפ דימת ריז טָאה רעכלעוו ,קילכיר

 קעשאטס רעװאילעּפעש רעד ,ןסײררעכיא דפאב םיא טעװ עמ ןא ,ארומ רעד

 !יקסװָאקילרעּפ יװ ןדער ןעגָאק רָאג לָאז רע יבא ,ןבענעגקעווא ץלא טלָאװ קילביר

 2וצ טאהעג ןיוש יװ טיײצ רענעי ראפ רע טָאה ,ןקילכיר טננאלאבנַא סָאװ

 ,זָאנ יד טרענרעעג ךָאנ םיא טָאה רשפא .רעייז טשינ רעבָא ,ןענסגעשטש וצ יורי

 / סָאד -- ךעלגעמ טשינ שרעדנא טעמרא רעשידרערעפנוא ןיא זיא רשפא רעדָא

 .טסווװעג טשיגנ ענסנעשטש טָאה

 עצנאג א טלָאװ ,טראזא ביל טָאה ןוא ,ונ ,קאיוואטס א ?סיבא זוא רע;

 טםאי א רע זיא םעד ץוח -- .טכארטעג רע טָאה --- ןטרַאק ןיא טליּפשענ טכאנ

 ."6קינכעמק ןיא םייג םע ביוא ,עמלעש ענעבירעגכרוד א ,רע'בילאק ןיפכערי םעינופ

 עיצקא יד ןעװעג ןיא ןשיגעטלעההאפ ערעײז ןיא טקנופ:ךורברעביא רעד

 * .ןדעמאל יירד יד ןֹופ

 .גרובומעסקול ,טכענקבול ,ןונ
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 םעוו עיצקא אזא זא ,םעד ןגעו טאהעג טשינ גנונא ןייק טַאה ענסנעשטש'
 ײב ןעמוקעגפיונוצ טושּפ ךיז יז ןעגעז ראונאי שדֹוח טפלעה םוא .ןעמוקרָאפ

 .קילכיר ןֹוא יקסרויאב ,עגסנעשטשי ,יקסוװָאקילװאג :טרעפעבלאז ןיקסווַאקילװאג
 :ָאיב יד טכרָאהעגסיױא טשרעוצ ײז ןבָאה ,רוטארעשיל טכארמעג טָאה קילכיר |

 ןופ רעשטיוושטעג םעד ןשיװצ טנעײלעגרָאפ טָאה ענסנעשטש עכלעוו ,סעיפאהג

 סנינעפ ,תלוכי ןייז טיול ,טשטשייטעגסיוא קילכיר ײז טָאה ךָאנרַעד ,ךעלעגייפ יד

 .טאיראטעלָארּפ םענופ רוטאטקיד רעד ןגעװ ןזעט יירד |

 .ןָאטעג גָאז א קיֿפביר טָאה ,ראונאי ןפ20 םעד ,רעטעּפש געט רָאּפ א ןיא

 / :ןגיוא ריפ רעשניה ןענסנעשטש
 :ראפ ןפראד טלָאװ עמ .טיוט סגינעל ןופ גָאטרָאי רעד זיא ןגרָאמ -- 

 ?רימ טשימ ןעגנאגעג טלָאוװ ריא .ךעלדנעפ ןפראוו

 | .טשינ טָאװהאפ --
 יד רעשניה רָאי ירד א ןעקוק ןעמ ןָאק ,ןפאכ טםעוװ עמ זא דעבָא --

 | - יי .ןטארק

 :יורטש ןיב ךיא ןא ,סיוא רדסכ ךיִז טכאד ךייא ...ןעקוק ךיא לע ,ונ ---

 !שרוח רעטרעפ רעד ןיוש ...רעייפ

 -י .?עצנַאפס , וצ ןעצ םורא טמוק יוזא בוא ---
 גנוטכיר רעד ןיא ָאניק ַא;םעד רעשניה ןופ טזָאלעג ךיז יז ןבָאה ןעצ םורא

 | -  .?אזקָאוװ םענופ

 ?דנעפ יד --- .טרעֿפקעגפיוא קעששאטס טָאה --- עקשַאקַאק ןייק ןעייג ריימו ---

 ;יצנָאיבָארָאצ, ךיא ןיב יײז ראפ .עקשַאקָאק ןופ החבח יד ןעגנערב ןלעװ ךעל

 .םינַאדװעסּפ א ןבָאה ךיוא טפראד ריא

 .טריריצעד ךיז ןגיילרעביא ןכָאנ ענכגעשטש טָאה --- "עדיב, ןייז לָאז --

 לָאז עבָאב יד ,םעניימ ןופ רעסעב ...עדיב רבח .םיגָאדװעסּפ רעטוג א --

 | ?ןלאפעגננייא ךייא סָאד זיא יוזא יוװ !ןבעל יוזא רימ

 א ןיא ןעוועג ןיא סָאד .ןפורעג יוזא טלמונא ןיוש ךימ טָאה'מ) לײװ --

 ,ןיגעל ןרָאװעג ןריובעג דָאד זיא קטריבמיס ןיא ןֹוא ,קסהיבמויס ןיא ,םייההעדניק

 ץנעי ןעזעג וליפא בָאה'כ .ךיז טסאּפ סע ...טײצרָאי ןייז טקנוּפ יא טנייה ןוא

 2נָא טשינ רימ סע יא טלמעד רָאנ ,ןרָאװעג ןרייבעג זיא רע ןכלעוו ןיא ,?זיײה

 - .ןעגנאגעג

 יז ףיוא ןבָאה ,סעינילגאב טײז רענעי ףיוא ,קירב רעגרעזייא רעד רָאנ

 :םנעשטש סימ ןעננאנעגקעווא זיא רענייא .עקשַאקָאק ןופ םירבח יײוװצ טראוועג

 יד ףיוא ךעלדנעפ יד ןפרָאװראפ ןבָאה יז .ןקעשאטס טימ רעשייווצ רעד ,ןענ

 א ןוא קינפעמס א יװ רעטעידוקסאּפראפ א ,לאטראווק ןרעטצניפ א ןיא ןטָארד

 : .יגש ןשירפ ןטימ קיליײװמײצ רעטקעדעגוצ
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 ,טכאלעג ןוא ןעמוקעגנעמאווצ יינספיוא ךיז יז ןענעז ,סרעײז ןָאטענּפָא

 :ענפיוא טָאה ?יצנָאיבָארָאצ, יו --- גנוריסאּפ רעד בילוצ עטרעטייהענפיוא

 .ךעלפשרעב יד טימ טנאוו א רעשניה ןופ םנירעליש עשַאלּפ
 ?םיוהא סע רע סָאה ,עלעדנעפ ןיא רךָאנ ןבילכעגרעביא ןזיא ןענסנעשטש

 ןזיוואב גָאר ןרעטניה ןופ ךיז ןבָאה ָאד יװ ,טסעוועכאמראפ ךיז ןיוש ןוא ןעמונעג

 | | .עטרידנומ ייווצ

 א ןעוועג זיא לקיק סָאד .ןטַאשראפ טסעפי זיא'מ --- טכאדעג ךייז טָאה'ס-

 .ןטנאוצילַאפ עמשאררעביא יד ןענאטשעג ןענעז גנאגסיוא ןייז ייב ,סדנילכ

 ןָאפעג זָאל א ,ּפָאק םעד קידגנייבגײא ,עגסנעשטש ךיז טָאה לָאמאטימ

 רעד ןיא ,םענעסַאלשטגא ןא ,טָארט ןרעכיז א טימ ןטגאיצילַאּפ יד ףיוא ךיילנ

 .ענעשעק ןיא רעטכער רעד טיס ,עפעדנעפ סָאה טששעווקראפ  טנאה רעקניפ
 | .פפנאמ ןומ

 .ךיוא ײז ןיא ,רע ביוא -- םיא ךָאנ טזָאלעג שיטאמַאטיױא ךיז ןבָאה יז

 טָאה רעדעי ןוא ,שינעלקנופ רעד ןיא טקורעגסיױרָאפ דיז יז ןכַאה טרעפעכפאז
 | .עגעשעק ןיא טנאה עטכער יד ןטקאהעג

 םעקסאפ יד ןכיוהעגפיוא עדנעמַאק א ףיוא יװ ןכָאה ןטנאוצילַאּפ - יד

 .ןעלטיה יד ףיוא סעכמָאנ יד ןופ ןפרַאװראפ יז ,ןגָאז ןעמ ןַאק ,פעגש:ץילב

 !רעלטסניד טשיג ןענעז רימ ...עיװַאנאּפ ,רעבָא ---

 :עגיכראפ קיפײו ןענעז רעטסנעפשענ עקידנעַארד ןוא עקידנגייוװש ריפ

 ףיז טָאה ײצילַאּפ יד ןוא ,סאג:רעווק א ןיא טיירדעגניירא ךיז ןבַאה ,ןעננאג

 | .קירב רעד וצ ןגָארשעגּפַא

 :טָאה --- ןָאװילש ןעוועג זיא רעטייווצ רעד ןוא ,קערוט ןעוועג זיא סָאד ---

 ?רעד ןא ,ןסיװ וטספראד ,עדיב ,שדערעג קירוצ רעבָא -- קעשאטס טקרעמאב

 | /  .טשינ ןעמ טײג טימ
 ?סָאװ טימ ---

 .עגעשעק ןיא טסטלאה וד סָאװ ,םעד טימ --- 

 עליוה א קידנזייוו ,טרעפשגעענ ענסנעשטש טָאה -- ךיא טלאה גייפ א ---

 ןזיװפיוא ךָאנ ןומ רע סָאװ ,סורדהאפ ןסיוועג א טימ וליפא ,קיאור .עינַאֿלד

 | | | | .ךאז עכעלריטאנ ,עטושּפ א
 .סאג רעצנאג רעד רעביא רעטכעלעג א ןסָאשעגסױא טָאה קעשאטס

 :עג רע טָאה -- !רעװעג טסָאה וד זא ,טכארפעג בָאה'כ !וטסלָאז א --

 יוזא ןכָאה עלא ריס --- .רעקשָאקָאק יײװצ יד קידנרינַאּפמַאקא ךיוה טעכאכ

 | !"רעקיגכעט , רענייפ א ריד ןופ ןייז שעווס  ,עדיב ...םכארטעג

 עגסנעשטש ןעוו ,ןרָאװעג טפייטשראפ קראטש ןיוש זיא טכאנ עקיטסָארפ ידו

 ךעלּפמעל יד ןכָאה וװ:טשינ-וװ .םייחא ןקעשאטס טימ טרעקעגמוא ךיז טָאה

 ,ךיז ןופ קידנבײרטּפַא ,טניוװ ןפיוא ץלירג טימ טגיוועג ךיז סנרעטמאל יד ןופ |
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 רעביא טלבריוועג | טָאה ביוטשציינש .רענעקוהפ או .ש"ינרעטצניפ עקירעפעלש ידי

 ;עצ ןופ ןציּפש:רעקעלפ טימ טערישטשעג טָאה סאג יד .טסנעּפשעג א יװ ,יײז

 טימ ןעמעטָא סָאװ ,רעצעלפ עטזַאלראפ ןופ רעבירג טימי ,סנקראּפ ענעכָארב!

 / עשימייה טלעוו א רעביא קידנכאו ,ןקראפ ןדעי רעטניה ןופ .שֹואי ןצראווש

 +,?םעלש א ףיוא ענעסַאלשראפ א ,עטלסעבעגסיוא ןא ,טלעװ א רעביא ,תוחיד

 .םירמ :עטנַאקאבמוא יד םימ םירבח ייווצ יד ףיוא זעווהענ טליבעג שגיה ןבָאה;

 ;נעמאזוצ א ןוא רעקידלודענמוא ןא ןעוװועג ןיא טירפ ערעײז ןופ ּפירקס רעד

 .טפאשנרייק םימ טרידנאקס ןרעװ סָאװ ,רעטרעוװ יד ןופ םטיר םוצ ,רעטליּפשעגי

 ןופ טסנעּפשעג סָאד --- קעװַאלצָאלװ רעביא םורא םיינ טסנעּפשעגנ א --

 | ...םזינומַאקי
/ 

 יי

 ופ סטיו טימ טָאטש ןיא ןגהַאמירפ ןפיוא ןזיוואבסיורא ךיז טָאה'ס

 ןטפירשּפָא ןופ ,דעלטעלבו לפ ןופ טקוקעגכיורא טָאה'ס .ןטָארד ףיוא  ןענָאפי

 2אכַאנ לָאמ  יירד -- ??, לָאמא דָאג ןֹוא "2, רעדיװ ןוא ,''2, :ןרעיומ ףיוא

 ןיוש ןוא ?*!גרובמעסקול --- טכענקביל --- ןינעל , :רעלטייד רַאנרעד ןוא .דנַאנ

 *!קילבופער:ןפאר עשיליופ א ןבעל לָאז, :טושּפ ,ךעלטייד קירנעטשלופ

 ,ןסײרּפָארא --- שארכ ןצישיאוו טימ * עפעד יד ןַאטענ בייה א ריז טָאה'ס
 | !ןקאּפ ,,ןשיװּפַארא

 ןפיור א טימ ץישיאוו רעקיד רעד ןיירא טָאטש ןיא ןפָאלענסיױרא זיא'ס

 ,קיירטש ןתעב ,טקמונא טָאה רעכלעוו ,רעקיבלעז רעד ,םענעטאבלָאק א ,ףוצהפ

 טשיג, :"עזָאלולעצ, רעד ןופ רעיופ םייב ןענסנעשטש ףיוא ןַאטעג עשטרָאװ א

 | - *"?רעהא רעדָא ןיחא ...ןעשטּפָאפ טשיינ ,ריז ןעשטּפָאמ

 ;ערטראפ סעצישיאוו ,יקצַארּפאּפ טנאשזרעס ךעלטסניד ןפָאלעגנַא זיא'ס

 {ןסא ייװצ ,שמעבעלעבנָאשאי רענייש רעד ןוא ,טָאק רעטפיוזאב רעד ןוא ,רעשי

 סָאװ ,סעקיּפש עלא .ָאקסיל ןוא ,טעפ?וּפ ןוא סורימש ,ריּפשסיוא רעד ןופ

 ןטיופ ,ןשינעמעגוצ ןוא ןעמענייב יד ייב רעגניליש ןזייב א יװ טנעקעג טָאה'מי

 .ןרעמאק יירד יד שגלַאפראפ ןָא ןיגאב ןופ ןיוש ןבָאה ,רעטקאהראכ ןיוא קיֿפבנַא

 ןוא םעיפאהנָאטַאפ זיוקב טכאמעג רעפנייוװעג טָאה רעכלעו ,ץעיוואפאול וֿליפַא
 .ץישיאוו יד טיילנאב ,ןליוויצ ןיא ןָאפעגרעביא ,רעטציא טָאה ,ןקורדּפָא:רעטניפ;

 | .טפעשעג סָאד ןטיהוצ ןעגנאטעג ןייפא זיא ןיפעש ידי

 ..ווצילָאּפמייהעג ,עוווסנעפעד *
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 ?2הטוש א טימ טפָארטשעג ריא טָאה טָאג סָאװ ,עבַאב עטאוועצַאלק יד

 טכא ןייק קידנגיפ טשינ ,טָאטש רעד רעביא ךיילג שנאּפשעג טָאה ,ןאמ ןטאוו

 יץישיאוו ןזיוקב טָאה סָאד .רעכסעוועג יד ןֹופ רעמערק עכעלפעה רעייז יד ףיוא
 -- ןטלאטשעג עלא ןיא ,רוטאנ ןיא ןוא ןמוזמ ןיא ,ךעלעדיי יד םאהעג ביל

 .סָאװ ,טּפאכעג ןוא ןכַארקעג ײז ֹוצ רע זיא ריזח א יוװ !טימשפסַאליפפ רעקידורב א

 :עב סעּפע ןיוש טָאה'מ בוא ,גנירעה עלעסעפ א ײרדָאב ,טזָאלעג ךיז טָאה'ס

 עריײלקעג ךיז טָאה יז !טשינ ץישיאוו יד .ןסערּפסיורא טנַאקעג טשינ םרעס

 .ףיוא זיוקב ןעגנאגעג זיא ןוא סעיצאקילּפא עוועקיק םימו טוה א ןיא ?ענַאיצנעמערּפ

 ?טייבנשנאה םעניא ,לטייב:טנאה א ,לכעלַאסאראּפ שישאמַאטיױא ןא .עשימילַאּפ

 ץנאג טגעקעג טָאה גנוטאטשסיוא עקיזָאד יד -- ערדֹוּפ ןֹוא רעװלַאװער א

 .קעװאלצַאלוװ

 ויולב ,טשינרָאג -- ץישיאו רעד טימ ץישיאו טּפאנשעגמורא ןבָאה'ס

 ?עלָארּפ םענופ רעריפ ירד יד ןופ בוטפםוי םעד ןעזענ ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד

 -.עשידיי יד ןיא ןוא ,קירבאפ ןיא ןעמוקעג ןענעזװ רעטעברא עלא טשינ .טאיראפ

 | .ןקעועג יד טקיירטשעג ןכַאה ןשאטשהַאוו

 'ףיוא עקווסאמ א ;גנודלעמ עטשרע יד ןעמוקעגנַא זיא רעגייזא ןעצ םורא

 : | !קעניר יראפס

 .ןעװעג ןיא קראמ רעד .ןזיואב טשינ ןבָאה ןיפעש רעד טימ ףעש רעד

 :עטעדונראפ יד ןוא ,רעייגייבראפ עטלייצעג םיירדעגמורא ריז ןבַאה'ס ,קידייק

 יװ ,טסולג ץראה סָאד ?פיוו ,ןגיוא יד טימ ןצַאלג טנַאקעג ןבָאה סעטּפוקעשּפ

 =פ א טימ טרעדוּפאב ץישיאװ יד ,ךיז ןרעפטנעראפו ןייא ןיא טלאה ץישיאוו

 רעטיירגטסגיד רעד טלאה ?טייב:טנאה ריא ןוא ,גנוטכאראפ םימ זַאנ יד עלעכ

 | .ץיעיוושפואוק

 :נרעטיײװרעד ,*עזָאלולעצ , רעד ןופ גנופכיר רעד ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה ײז

 :יא ,ןשינעעשעג טסיטיײצעגסיױוא דיז ןבָאה'ס וװ ,סאגײטּפיוה רעד ןופ ךיז קיד

 .קירבאפ יד ןיא טכאלעג ךס א רעטעּפש טָאה'מ עכלעוו רעב

 'ריא ךרוד ןוא ,ןילקיצ עטרבח ןלאפעגניירא ןיא יאס ישטעשס ףיוא

 :ייװַצ יד ,טָאק טּפאכעג טָאה ענייא .ךעלמעלבנולפ טימי יקכװַאקישטראב עטרבח

 א םימ ,טנעריפנַאק רעטריסערדעגסיוא טֹוג א .ןסא יד ,שטעבעלעבגַאשאי עט

 סָאװ ,עטנארפ א ,טקאדידַאטױא ןא ,טרַאס ןטצעל ןופ רעּפאכ א ןוא ,ןנעצ

 ,סא ןא ראפ ןטלאהעג ךיז טָאה יז ןופ רעדעי .ספאנש ןוא סייווש טימ טרעווא

 ןימ רעדנא ןא ןופ גנאלש א ןופ האנש רעד םימ דארעמאק םעד קידנסאה

 :ננעק רעד ןיא דיז טימ טּפעלשעג םיא ,ביור םוצ קידנלאפוצ ,רע טָאה ראפרער

 | .סאג טייז רעקידרעביא
 טָאה ןילקיצ עטרבחח .ףליה ןעמוקרעטנוא טנַאקעג טָאה ענר עדאיל ַא

 .םייצ ןעניוועג ףיוא ןליּפש טוװורּפענ
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 .לָאמ טיײווצ א ןיוש ךימ טריפו רַיא ---
 א טימ טרעיודאב ָאשאי טָאה -- ...רעײזזז טקיד:ד:דקוש:שנשנשנטשנא ---

 | | .לביימש ןקידנרעביוצאב
 ,עלעקעטש א טימ ,טדיילקעג טנאנעלע דימת יו ,טנאקאג ןעוועג זיא רע

 .טייקידנעוושיונ רעקירעיורט רעד בילוצ עיצאנניזער ןוא עיצארג לו
 טימ ןײג וצ רענרעג ןיוש ךיא ןיב זײב יײלרעײװצ ןופ .טשינ טדָאש סע ---

 רעכעלקערש א ןיא רערעײא עגעלַאק רעד םָא לײװ .ןשטנעמ טטענעגיוצרעד א
 | | !ןיושראפ

 !םאכככ ַא זיייא רענעי ןוא ,ןסרוקיוק טקידנעגגנ בבבַאה ךדדיא וע --
 ןטָאק טימ קידנעיג ,יקסװַאקיששראב עטרבח טָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא

 | .דלושמוא ןופ ןרערט טקירדעגסיורא ,םייז רעקידרעביאנגעק רעד ףיוא

 ריא .ךעלטעלב ידײטָא ןיא טרָאד םייטש סע סָאװ ,טשינ וליפא סײוװ'כ ---
 אזא טשינ ,שטנעמ רערעטלע ןא ,ךעלריטאנ ,ןרעלקפיוא ףכית טתסמ סע טעװ

 י !רעגעי יוװ טנארפ רעטסוּפ
 ןיא ?סיבא םיא טָאה'מ --- טקיטעטשאב טָאק טָאה -- קאינעשטש א --

 עֿלא ךייא ןעק ךיא .רָאי קיצנַאװצ טסניד ןיא ןיוש ןיב דיא ןוא ,טנרעלעגוצ לוש

 1 / .עקנאינ א יו
 ךיז טנײב ןילקיצ עטרבח זַא ,טקרעמַאב טָאה יקסווָאקישטרַאב עטרבח

 - :נלעוו ,טכירראפ םיא טלָאװ יז יװ ,ּפָארא ריא טלאפ סָאװ ,קָאז א רעביא ןייא

 | .םייצ ןעניוועג םינּפא קיד

 ןטעב ןביוהעגנָא יקסװָאקישטראב עטרבח טָאה -- ריז םעש ךיא ,עינאּפ ---

 רעקינײװ ןעײג'ס ֹוװ ,סַאט ַא םעּפע ךרוד ןֹוא רעכינ ןייג רימָאל --- םיגונחת
 טשינ יוװ ייס לעוו'כ ,סנייצקא ךָאד ןיא ךייא .עקנאגיצ ךרוד ןייג ױימָאל .ןשטנעמ

 | | / - ,ןםיולמנא
 .עקנאניצ ךרוד ןײג ןענָאק רימי ,סָאװ ונ !עקנעינאּפ ,רעלסיפ עצרוק וצ ---

 .עקנאינ א טימ יװ זיא .רימ טימ ,רעגעזָאלעגוצ א ןיב'כה

 ןפיוא דיילנ ןריפ וצ טכארבעג יקסװָאקישטראב עטרכח םיא טָאה םוראיוזא |

 | | .טקנוּפפערטרעשנוא

 -- "עוָאלעצ, רעד ןופ ןוא ,ןעמאזימ ןופ הרבח יד ןעוועג ןיוש ןענעז'ס

 | .ערעדנא ןוא יקסרויאב ,ענסנעשטש ,קעשאטס

 םעלק ןעמוקאב לָאמ  ןייא טשינ ןיוש טָאה רע ןרָאװ ,ןגױצעגּפָא טָאה טָאק = |
 דעבַא .סימ יד ןיא עיצאטנעירָא עפראש ךעלנײװעגרעסיױוא ןא שאהעג טָאה ןוא

 :םיוא ןעמ טָאה ןילקיצ עטרבח טימ טעשטעבעלעבעג טָאה רעכלעװ ,ןָאשַאי

 ןעמונראפ קעשאטס טָאה םעד ךָאנ ןוא ,עלעקעטש םענעגייא ןייז םימ טלקמעג

 :אלצָאלװ ןופ ןקישוצסיורא יז רעלענש סָאװ ידכ ,דעלדיימ  עגעגָאלשעגּפָא יד
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 ןעועג זיא'ס יװ ,עקוווסאמ רעד ףיוא טזָאלעג קילײא ךיז ןבָאה עלא ןוא ;קעװ

 ...יאמ:ישטעשט סאנ רעד ףיוא רעגייזא ףלע םֹורא ,טסעומשעגּפָא

 :נאואפ ראפו םייצקיטימ ןעמוקענדנאטשוצ זיא עקוווסאמ עקירנעמוק ידו

 .עקשַאקָאק ןיא טכאנראפ עטצעל יד ןוא .קידבאפ סעס

 רעבָא ,ןרעוו םלענ טפראדאב טָאה'מ :טּפאנשרעד סעצישיאוו יד ןבַאה ָאד

 ;ראפ טשינ ךָאנ טגייה ןיב ,עײג יד טָא לייװ רָאנ .ןלאפעגניירא ןענעז סקעז

 ,ןטלאה גנאל םמנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ןייוו אב א ןַא עטריטסעהא ןוא עטריפטַאנ

 .ויקסוװָאקילרעּפ ןוא ןקאשמיײגילַא ףיֹוא תועשה יד טעװשדַאלעגסיױוא ןעמ טָאה

 ;יאוו טָאה -- סעיצקא עלא יד רַאפ ןעמוק ןצעהרעטנוא רעיא בילוצ ---
 .הסיפת ןיא ?סיבא ןציז ריא טעװ --- טגָאזעג יז וצ ץיש

 .ןעמוקעגרָאפ טשינ זיא'ס .עיצקא עײג א טקוקעגסיוא טָאה ענסנעשטש
 .טעברא רעכעלגעשצגָאט רעד ןיא טפיטראפ ,ןפלאהאב ךיז טָאה יײטראּפ יד

 רַאנ .ןפַאלראפ טשינ זיא םסעיג םוש ןייק ןוא .שדוח א רעבירא זזא/ם

 ױע -- רעטמיטשאבמוא ןא ןיײז וצ טרעהעגפיוא רעלטיה טָאה דנאלשטייד ןיא

 קעװאֿפצַאלװ ןיא רעשעברא יד ןֹוא ,רעלצנאק ןרעוװ ֹוצ ןגַאלשרעד ךיז טָאה

 "עוָאלולעצ , רעד ןיא רָאנ .ןקוקוצ ךיז םיא וצ םַאזקרעמטיוא ןבױהעגנַא ןבַאה
 :אב , ןריזפיוא ןכָאנ טָאה לסעקכַאק רעטכא רעד :סיירפיוא ןא ןעמוקעגרַאפ זיא

 טשלהראפ יא ,ןעגנופ יד ףיוא רעכאװש א ,חעטסײמכַאק רעד ."דָאל א ןעמוק

 רע .ןעגנוהּפשענוצ זיא קעילאוו סָאװ ,סנ א .זאג טימ קידנּפוזנָא דיז ,ןרָאװעג

 ;ראפו לטניװג םענעסירעגסיורא םענופ ךָאל יד ןוא ףמאד םעד ןסטָאלשענּפָא טָאה

 ןרעטמסהאפ א םײה רעד ןיא ןגעקעג רע זיא םעד רָאנ געש יײװצ .טעווענילק

 ;שאמ ףיוא טריסנאוא טָאה קעילאוו .טקרעמאב םיא טָאה ערעדנאּפ רעבָא

 .ןטאמָאמיוא יד ייב טעבראעג רע טָאה ךעלדנע .ףליהעג:טסיג

 :עב ןטסגרע םוצ טשינ טבעלעג ַײז ךיז טָאה ,עילימאפ רעד רייש סָאװ

 סעּפע טליפעגנּפָא ריז טָאה'ס רָאנ ,טגירראפ ןבָאה ייוװצ ?ײװ ,ערעדנא יוװ רעס

 . ,ןסטיײזװ ענעדיישראפ ןיא ןגיוצעג ןבָאה קעילאוו ןוא ענסנעשטש .םייקגרָאפעצ א

 ןביוהעגנַא טָאה יז םגיז ןופ ,ענכאק .טעטכאעג טשינ ךיז ,ןענאמשראפ טשינ ךיז

 ןיולב טָאה עטאט רער .ןעגנאנעג ןריולראפ םייה רעד ראפ זיא ,ןסרוק ףיוא ןייג

 וג ..עקנָארעװ ןוא ,לטרעג א ןגיילראפ ןענַאק ֹוצ ידכ ,גנילירפ ףיוא םראוועג

 2וטנָא ,שעװ ,ןסע ןגעװ גרָאז רעד טימ ,ךיז ןבעקל טאהעג עלא ײװ טָאה יז ,סָאװ

 .למיה ןיא ןרעמש א יװ זדנַאשק ריא ,קיטנוז םוא לָאשטשַאק םעד טאהעג ,ץכע
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 רעלנעזרעפ א ןבָאה ןַאק עקנַארעװ זא ,ןסעגראפ טָאה ענסנעשטש ליפא

 לת א טרעװ'ס, :;ּפָאק ןיא קנאדעג א ןפיוקכרוד םגעלפ לָאמ?ײט ,תמאב .ןבעל
 ?סיוא יז ןעמ ןַאק יװ דעבָא -- ?ןכענסיוא ןפראד יז טלָאװ עמ ,?דיימ םעד ןופ

 ?רענעמ וצ דעלדניירפמוא ןוא דליו ןיא יז זא ,ןבעג

 קידנעטש ןיא ,םינכש עכעלטע ץוח ןענעק טלָאװעג טשינ םענייק טָאה יז

 ןיא ?כיטשרעביײא םענופ טֹנוַא ןיא ּפָארא טמוק יקסוװַאקילװאג ןדייס  ,ןיילא

 רעדָא טשאוי עקנַארעוװ יװ ,לקניוװ א ןיא ךיז קידנצעז ,טקוק ןיא ןיירא ךיק

 סיוא ,רעטרעװ עגראק טימ טדערעג ןבָאה עדייב .רעלעבעוװש ףיוא טנובשח

 .אפונ ןגייווש ןטימ ןיינאב טנָאקעג ריז ןכָאה יז ;טיױנ
 :עג טָאה'ס .הפרש א ןכַארבעגסיױא טָאה ,גנילירפ ראפ ,טייצ רענעי ןיא

 לסיײװ טייז רענעי ןופ ?אטעּפש ינלָאד ןיא טשינ ןוא ,טרָאּפ םעניא טשינ טנערב

 צָאלוװ ףיוא ןלאפעג ןענעז ןקנומ יד רעבָא ,דנאלסיוא ןוא טנערבעג טָאה'ס ---

 | | - .קעוואס

 יד זא ,ןעזעג רָאלק ןבָאה עלא .ךעלרער ףיוא ןעגנאגעג זיא טָאטש יד = |
 :םבייר רעד ןרָאװעג ןדנוצענרעשנוא זיא'ס -- עכעלקערש א זיא זופחש עקיזָאר
 יי !ןילרעב ןיא גאט

 טָאה רעװ :ָאידאר ןופ ,ןעגנוטייצ יד ןופ תועידי יד טּפאכעגפיוא טָאה'מ

 0 | - . ?ןרנוצעגהעשנוא
 ןדעי טלמאזעג רעוועילבעה יד ךיז ןבָאה ךיקרָאג רעד ןופ קאראמ םעניא

 יד טריטסערא טָאה'מ סָאװראפ ,ןענעיײל רע לָאז -- ןענסנעשטש םורא גָאט

 !עיצאקָאװָארּפ א ?טעברא רעיײז ןייז סָאד לָאז ?ןטסינומָאק עשיראגלוב

 ןופ רעשעברא יד .ןעוועג טשינ ןעגנוניימ ַײװצ ןיק ןענעז ,םעד דייש סָאװ
 יד ןופ ץוש ןיא טלעטשעג טציא ריז ןבָאה ןענייראפ עשיקעדאכ יד ןופ ,סּפּפ

 ףיֹוא רעטנוא עקאט ײז ןדניצ ,טחנעפעג יז ןבָאה ,ןדניצרעשנוא .ןטסינומַאק

 !סעילעקאּפ ןוא טפאנ טימ ,שיראנ יוזא טשינ רעכָא ,רענייטש רעײז

 ,סאלק:רעטעברא ןשיששייד םענופ ןנעמראפ עצנאג סָאד טנערבעג טָאה'ס

 רעטייש ןראפ טצנאטעג טָאה םזישאפ רעד ,ןעגנורעבַארעד עלא ןוא טכער עלא

 | .ןקוק ֹוצ ןעוועג הּפרח א זיא'ס -- ץנאט:המחלמ ןייז

 ענסנעשטש -- טקיניאראפ ײז טָאה ןרַאצ רעקיזָאד רעד ,הּפרח עקיזַאד יד

 :עּפ ןכעלטנרָא ןרעדנאו ןא רעדָא ןענָאעק טימ ןסעומש יד ןיא טליפעגּפָא סע טָאה

 טרעקאפפעגרעדאנאפ רעקראטש ץילא ךיז ןבָאה רעבָא קיטייצכיײלג .ץעיװָאסעּפ
 ,רעקידפוש רעד זיא'ס רע ,םעד ןגעוװ סעיסוקסיד יד תעב ןטפאשינדייל יד

 עשישטייד יד יװ ,טפארק אזא ןא ,ןפיירגאב םוצ טשינ ןעוועג זיא סָאד

 :ַאָאק ,קנעב ,רעדילנטימ עקיניזטסוװאב ןענָאילימ יד טָא ,גנונעוואב:רעטעברא
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 םעצולּפ לָאז ץלא סָאד ןא -- ןעננושייצ 200 בורק ,ץושטסנלעז ,ןוויטאדעּפ

 !זַאלבנפײז א יװ ,ןצאלּפ

 ןבָאה ייז סָאװהאפ ,ןטארקַאמעדילאיצַאס יד טלדיזעג ןבָאה ןשסינומָאק יד

 טימ/ ךיילנסיוא ןא ףיוא ןעגנאנעג ןוא טנַארפײססײהניײא ןייק טלַָאװעג טשינ

 יד ךיילגוצ עטָאלב רעד םימ טכאמעג ןבַאה סעצװַאסעּפעּפ יד ןוא .ןרעפפיה

 עיטארקַאמעד:;לאיצַאס רעד טימי טשרמולכ ןפמעק עכלעוו ,ןפסינומַאק עשישטייר

 .ןרעקטיה טימ טשינ ןוא

 :סיורא לָאמגיײא ךיז טָאה --- !ןטסינומַאק יד טגיזעג ןיוש ןטֿפָאװ ייכעג ---

 ןא טימ ןצראה ןיא טרעפטנעעג םיא טָאה ענסגעשטש ןוא ,ןענָאעל ייב ןסירעג

 :םיה טשינ יבא ,ןטסילאיצַאס יד ןיוש ןטלַאװ ייכענ, :קנאדעג ןכעלנע

 ןיק טָאה ןרינער ןײז ,ענעי ײס יד יס טשרומעצ טָאה רעקסיה ?יײװ *!רעל

 | .המחלמ ןוא ןרעגאל ןזיולב ,ןבעג טנַאקעג טשינ סמוג םוש

 ;ונעג טָאה יקסװַאקילװאג וליפא זא ,סיורג יוזא ןעוװעג זיא גנוזיורבפיוא יד

 טָאה רעכלעוו ,רָאפש רעשירעגירק רעד -- ?עקײּפושס , ןעוו ןוא ,טרָאװ א ןעמ

 ,עלעניפ א סעפע סעדווירקעג לָאמארעהיװ טָאה --- יֵאװאפס ןסייהעג רעירפ

 .רעלטיה שינעמענוצ א ןבעגעג יקסװַאקילװאג רעטנרַאצעגפיוא רעד םיא טָאה

 א רָאטש םעד ןופ ןכאמ וצ ,טעװעדרָאמעננָא ךעבענ סע ךיז טָאה רע לפיוו

 ,טָא:טָא ;סעידָאלעמ ענעדיישראפ ןפייפוצסיוא טנרעלעגסיוא םיא טָאה !ײנופַאּפ

 טגָאלשעצ ןענירדנשימניא ָאד ןוא ,ןעקעמעלאב ןָא רע טכייה ,טכאדעג ךיז טָאה

 ןוא ,ןעננאלק עלא טשימעצ ,קינסעכָאלוצ רעזייב רעד טָא ,ןצעמע טימ ךיז רע

 ןײז ,םיורט ןײז ןעוועג זיא סָאד ליײװ ,יינ סָאד ןופ ןבײהנַא זומ יקסװַאקילװאג

 | .ֹושל ךעלשטנעמ א טימ ןרער ןרעלשיה ןענרעלוצסיוא ,עיציבמא

 :סגעשטש רעבָא ,טכאלעגסיוא ןופרעד ךיז טלָאװ ןייז ןָאק רערעדנא ןא ץעמע

 לָאמלײט ,םיורט זיא'ס ןכלעווא טָאה שטנעמ רעדעי .ןענאטשראפ סע טָאה ענ

 .ןכעלטייבראפמוא ןא ןגעװטסעדנופ ןוא ,ןכעלרעכעל ןוא םעניילק א ךעלרעסיוא

 ,לשמ? ,יקסװָאבישזג .רענעטינשעגמוהא ןא ,רעלופששינ א ןייז רע טלָאװ םיא ןָא
 .ןעגָאק ֹוצ טראנעג טָאה קילכיר .יקסווָארגנעװ יוװ היווק אזא ןבָאה טכָאװעג טָאה

 .!ןסאמ יד ןסיירשימ ,יקסוװַאקילרעּפ יו ןדער

 טלָאװ רע ,ךיװ ןגעװ ןטכארפ טשיג םייצ רענעי ראפ טגעלפ ענסנעשטש

 ןופ ןרָאי יד רָאנ ןגיטשעג קידלַאװעג טָאה סָאװ ,סַאה ןטיימ רעטליפשגנַא ןַא

 טָא לָאז יאוולה -- תוחוכ עטצעל יד זיב טפמעקעג ,ןעגנומעה ןוא ןעגנושיוטנא

 | !םערופש א יװ ,ןָא םוק א ןבעג ףמאק רעה

 ןדייס זיא ,לדיימ א ךָאנ טפאשקנעב א ןָאטעג גָאנ א םיא טָאה'ס ביוא ןוא

 .עילשיװַָאּפ ףיוא טנגענאב לָאמא טָאה רע עכלעװ ,םעדָאר ןופ רענעי דָאנ
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 ןגָאז ריִמָאל טמאשקנעב אזא -- ןעמאזוצ ץלא ךיז טכעלפ שילרעטסיוא
 .זדנוא ןופ רעקיטכיוו ,רעקראטש זיא סָאװ ,ןינע ןא טימ

 סָאד ,ענסנעשטש טכאהט ,תמא טשינ .ןשטנעמ יד רָאנ טייג לאפוצ רעד |

 רעוװ .ןובשחו:ןיד ןייק ךיז קידנֿבענּפָא טשינ ,?אפוצ םעד ךָאנ ןשטנעמ יד ןעײג

 םוא לָאמעקא ןהנוא וצ דיז טרעק עטלא סָאד ןזא ,טעז ,ןגיוא ענעפָא טָאה'ס

 - ,חביס א ןָא ,יוזא טָא טשינ ךיז טוט ךאז םוש ןייק זא ,טלאטשעג יײנ א ןיא |

 .שינענענאב רעקילעפוצ א ןיא וליפא ןיז א ןאראפ זיא'ס ןוא
 ?רערָאפ ןרעשצניפ םעניא .ףורסיורא סקעשאטסו ףיוא ענסנעשטש טייג טָא

 :ליטש רעצעמע טנערפ ?זייה

 ?רעגייז רעד זיא'ס ?פיװ ריא טסײװ רשפא ,טקידפוששנא --
 רעגיײז ןייק טשינ טָאה רע שטָאכ ,ענסנעשטש טגָאװ --- ףלעווצ דלאב) --|

 .טכא סנטסכעה זיא'ס ןוא

 ןֹומ טרעפטנע -- לָאמ יירד ןּפאלקנָא .,סטכער ,קָאמש רעטצעל רעד ---

 | - ,פוק עבלעז סָאד סיורא רעטצניפ רעד

 עכלעוו ,ּפערט ענרעצליה רעביא ךײה רעד ןיא ףיורא טייג עגסנעשטש

 יד ,(ענערָאפעצ ,ּפערט ענרעצליה ךס או ָאד ןענעז קעװאלצָאלװ ןיא) ןעּפירקס

 לָאמגייק ךָאנ ןיא רע .סטנאקאבמוא ףיוא ,סײנ ףיוא ןפָא םיא ײב ןענעז ןגיוא

 ,קירוצ  םישדח הניפ טימ תמא ןא סָאװ ָאד ןעוועג .ןקעשאטס יב ןעוועג טשינ

 קעשאטס ןא ,טלייצרעד טָאה ןַאעל .ןענָאעל יב קַאטש ןטשרע ןפיוא רעבָא

 :רעה א יב טניד עמאמ יד ?יײװ ,ןיילא שיטקאפ ןוא א ,ןעמאמ ןײז טימ טניוװ

 ןכלעווא ןיא ךָאװ ןיא לָאמ ןייא סנטסכעה םייהא ןסיירקעווא ךיז ןָאק ןוא טפאש

 - .רעבעלצעזעגמוא ןַא .קיפכיר ,טשינ רע טָאה ןטַאט ןייק .טנוװָא

 זיולב ןאראפ ?ײװחעד זיא רעשצנעפ ןייא םימ  ?רעמיצ םעניילק םעניא
 :רָאפ טלעטש קעשאטס .עקלָאּפ א ףיוא טמעקראפ ,ןאמ רעכעליורג א ןוא ןָאעל

 עקיזָאד סָאד טקנעדעג ענסנעשטש רעבָא --- עטסַָארּפ רבח --- עדיב רבח --

 ןפיוא ןּפושּפַאק יד ;רילָאקאפױה םעניורברעבעל ןקידרע יםעה ,םינּפ עּפמערק

 'ו ...רענקַאק

 | - ...רָאטקער רבח ,שננענאב יז ןבָאזװ רימ --
 .:יםרעווינואטסקלָאפ :טנָאמרעד ענסנעשטש .טשינ טקנעדעג יקסוװעשיבָאד

 ויטיזַאּפ ןיא עטיב יד ,עיראלעצנאק ןיא סעומש א ,סאג:שטשָאנלָאװ ףיוא טעט

 | | : .ןרָאװעג טפיפרעד
 .ןעזעג ךיז ןבָאה רימ זא ,רימ ךיז טכאד'ס ,דעלקריוו ,רבח ,?חומ םייז ---

 ...טיטשרַאפפ ריא ,,זָא ,עכעקטננוי ?ליפיוזַא  ןוא סעשיב ?יפ ױזַא טַאהעג בָאה'כ

 ןגעװ זיולב טלמעד בָאה ךיא ןוא ,טייצ לקימטש שּפיה א .ייטשיואפ'כ ---

 .ךייא וצ ןעמוקא ;בוצניירא דיז ,טמיורטעג םעה
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 ?סָאװ ,ןעמוקעג ןיילא טקאטשנאנרעל רעד זיא ףוסק --

 ןגָארטעגרעכירא גנאל ןיוש ןיא םעטיסרעווינוא רעד ןא ,סיורא דיז םוייוו

 ףיוא טריפענרעבירא טרעװ עטסַארּפ רבח ןוא סאגקשטשַאנלָאװ רעד ןופ ןרָאװעג

 ."גנויצרעד רעכעלרעגריב , ראפ יואר טשינ ןיא רע .רוטירעמע

 ;קעפ טימ ןרָאפוצמורא ,טעז ריא יװ ,ןָא בייחזכ .טשיג רעיודאמ'כ --

 סענש ןעמ טסקאװ ייטראפ רעד ןיא .טשינ ךיוא טרעיודאב ריא ןוא ...סעיצ

 | ו .טעטיסרעווינוא ןפיוא יו רעלענשי

 ןעק ענסנעשטש עכלעוװ ןופ ,ןצפופ ךרע ןא ,םירבח ןעמאזוצ ךיז ןעמוק'ס
 קעשאטס .ןיקסגיבגָאג גנורעדנווראפ טימ רע טעזרעד יז ןשיװצ ,עכעקטע םיוק
 א -- םיא ראפ טריטנאהאג ָ(ֶשעבראפ ךיז וצ םיא טָאה רע זא ,טרעלקרעד
 | - .רעקיטאּפמיס

 ןפיוא ,ןסעהּפ םוצ ?טעהט ַא ףיוא ,טעב ןפיוא ,ךיק רעד ףיוא ךיז טצעז עמ
 א .ייווש זיולב ָאד ןענעז ןלוטש ...רעטצנעפ םענעגנָאהראפ טסעפ םענופ ?טערב

 רימת יװ רעשנערעגפיוא ןא ,גנולמאזראפ יד טנפע לשיט םייב קעשאטס

 :ףסב ןיא סָאד ןוא !טירטסיורא ןא ראפ סָאװ טסיײװ טָאג ןעניימ  ןַאק עמ --

 טמוק סָאװ ,םעד תמחמ רעדורעגפיוא ןסיורג ןבילוצ זא ,רעמרעוו רַאּפ א ?כ2ח

 עיצקעק א ןטלאה וצ ןטעבעג עטסָארּפ הבח רעד טרעוװ ,דנאלשמייד ןיא רָאפ
 .עמעס רעד םטָא ףיוא

 ;גײװ א ןיא ןביױהעגנָא טלמונא ךיז טָאה סָאד יװ ,טלייצהעד עטסָארּפ רבח

 2ָאמ,} עשייסור יד ןורכז סענסנעשטש ןיא סיורא טפור סָאװ ,טָאטש א ןיא רעלעק

 - ...םויכאנָאמ --- "ןכאנ

 ?נָאװצ ןיא םארנַארּפ סרעלטיה ןעוועג ןכירטש עבַארג ןיא זיא אזא ---

 טשיג יא טנײה .ןָאזרעּפ סקעז טכרָאהעגסױא םיא ןבָאה'ס ןעוו ,רָאי ןטסקיצ

 סָאװ ,עלא יד ןעמעגניירא ןענָאק לָאז רעכלעוװ ,לאז ןייק דנאלשטייד ןיא ןאראפ

 | | ..ךייר ןשירד ןופ איכנ םעד ןרעה וצ ןראג !
 םימ רעלקע:ןסַאריּפאפ יד טערטעצ ,רעהפיוא ןָא טרעכייר עטסַארפ רבח

 ןצגאגניא ןיא לּפמעלנילג טָאד .ךיוא ןעשטּפָאק ערעדנא .?קע ןֹופ קורדסיוא ןא

 ןופ .רעמינּפ יד סיורא ךיח ןלייש ?ּפעג ןכעלבלעג א ןופ .ןרָאװעג טלקנומראפ

 .סעימָאנָאזיפ --- רעמינּפ ןייק טשינ ,ענענייא יד טשינ .עטרעדנעראפ םירבח: ידו

 טעוו רע יװ -- רעטכיר א רָאנ ,רעקעפשנוויוא ןייק טשינ זיא סָאד קעשאטס

 ףיֹוא ענדעשז ןיא סָאװ ,לגניי א ןיא סָאד --- יקסרויאב .ןײז טעוװ יוזא ,ןגָאז

 יד ןפיק יד טימ ךָאנ סע טכאמ ,שכרַאה סע ןעװ סָאװ ,דגיק א ,עלחשעמ א

 יד ןופ ןליּפש סָאר .רעקוקוצ:ליפש א יװ סיוא םעז יקסגיבנַאג ןוא ,ערעטלע

 : !אפונ ןֿליּפש סָאה ,םיא טגער ערשדטַא
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 ,תועּפשה עשיטסינומָאק יד גָאװרעביא ןא ןבָאה ןסקאז ןוא ןעגניריש ןיא --

 10 000 ןיוש ןלייצ ןּפורגטףמאק ענייז .סרעלפיה עיראוואב זיא רעבָא ראפרעד

 | | ...ןפסימרוטש

 | .גנורעדנוווראפ סיוא טקירד םינּפ סיקסניבנָאג

 יפימ ןעמאווצ וצ םיירג ןוא ןפרָאדנעדול םימו ךיז טקינייאראפ רע?שיה ---

 ...ןרעייב ןיא שינערעקרעכיא;הכולמו א םיא

 2דָאמ א יא סָאד .םעוועקאפעגוצ ?םיימש א טימ טקָאװ רע יװ יקסוניבנַאג

 ;ליּפמש א ןופ ןֹוא רעדמערפ א ,גנולמאזראפ:רעטעברא ןא ףיוא ?כיימש רענ

 | | | | ,רעקוקוצ

 עמָארגָאפ ,רעצעלּפ ףיוא סנפיוהרעמייש .טע דאשטראפ טכייל ןענעז עלא

 ...סעיצאקַאװַארּפ ,ןעיירעדרעמ ,סאגנ רעטעברא רעד ףיוא | ןלאפנַא ,ןרי ףיוא

 .טייקימכערטרשדינ ןוא דאשש ךדס

 ?צנאניפ רעד ןופ שזאטָאבאס ,טײקיזָאלטעברא ,טיונ --- דנאלשטייד ןיא

 רעזאושזרוכ רעד יב סָאאכ א ,גנונעוואב:רעשעברא רעה ןופ גנוטלאּפש ,טלעוו

 ...טפארק םרעלטיה טסקאוו ץכעזיומעג ןקיזָאר ןפיוא ,טפאשרעריפ

 ןופ גָאזוצ ןטפאהלּפענ ןראפ  עשפיוקעג א ,עיטארקָאמעד:לאיצָאפ/ יד --
 יד ;טאיראטעלָארּפ םענופ טירטסיורא םעד' טריזילאהאּפ ,טעבראפימו רעלא אל

 ,סעידיסבוס םָארטש םעגעדלָאג א טימ ןרעלטיה ןציפש קנעב ןוא ןענרעצנָאק

 !סָאה ,םזינומָאק םענופ טסנעּפשעג ןכרוד טרעטישרעד ,םוטרעגריב סָאה ן'ֹוא

 סיורא םיא טגָארט םוטרעגריב ענעגַאלשעגּפָארא ּפָארט ןופ ןוא ענעקַארשעגנַא

 ...טכאמ רעד וצ טעּפמיא םענעטּפעש א טימ

 ,ןענסנעשטש ךיז טכאד סע יו ,טשארהעביא ,רעביא טסייר עטסָארּפ רבח
 ?ײװ א ןיולב ןיא סָאד ,ןיינ .ןגיוא םיקסגיבנַאג ןיא קור -סיואצ ףמוירט םענופ

 'ו . .ךיז ןטנארטראפ ןופ

 ןךשינעעשעג יד ףיוא .םירבח ,ןטכארשראפ וצ ריז סָאװ רעביא ָאד זיא'ס =

 רעטשרע רעד .ןריפסיוא ןכאמ ןוא ןשטנעמ ןענַאילימ ןקוק דנאלשטייד ןיא

 םומ ןיוש טכַאמ טלַאטשעג ןקייטציאזיב םעניא םזילַאשיּפַאק רעד זאא ,ריפכיוא

 טשינ טעוו ערעל סרעלטיה .םזישאפ ךרוד ןעוועטאר ןווורּפ ךיז טעװ ןוא ןשייז יד

 | ...םוניוװ ןפימ קעוווא

 .עפיירב יד ראפ רעכעלניישנניוא ןא ךיוא ,ריפסיוא ןטייוװצ ןנעו טדער רע |

 פַאה'מ .ןטסינומַאק יד ןיולב םזישאפ ןטימ ןפמעק ןתמארעדניא זא -- ןסאמ

 ?םינומָאק עשישטייד יד ןבירטראפ טלעװ רעצנאג רעד ןופ ןגיוא יד ראפ ךַאד

 ןוא ,ןטסינומָאק טיס ןרענאל יד טליפעגנָא ,דרערעטנוא ןיא ייטראּפ עשיט

 ןפיוא טקוקעג טשינ ,טריזיליבָאמ ןוא ייטראּפ עקיזָאד יד טפמק ןנעווטסערנופ

 עלא .ןײלא ענייא יז .ןעמיטש ןָאילימ ףניפ ןרעלטיה ןגעק ,רָארעט ןכעלקערש
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 םיא ראפ ןניל ,ןעמאזוצ עיטארקַאמעד:לאוצַאס רעד טימ ,,ןעויטראפ .ערעדנאג

 .ןגיוצעגסיוא

 ןוא ןוװַאּפַאּפ ,ןװָארשפימיד ןעיירפאב ראפ עינאּפמאק א ןַא ןבייה רימ- ---

 ?טסעטַארּפ זיב שזא ,סעקוווסאמ ,ןעננולמאוטפפירשרעטנוא ,ןפורפיוא .ןוועינאש

 ץעמשרע יד ןרעו זדנוא יב ףראד עינאּפמאק עקיזָאד יד ...ןסַאלשעגנײג ןקוירטש

 עשישטייד יד ןיפ ןרעלעפ יד ןגעװ ןעקנעדעג רעבָא ימָאל ...טיײקיניא ןופ עיצקא

 טשינ ראט עמ .טייקשיטנאטקעס ןימ ןדעי ןופ ןעיירפאב ךיז ןזומ ריס .םירכח

 טשינ ןגייצרעביא יז ןלעוו רימ !ס9פפ ןופ רעמעמרא עלא טרוח ןיא ןלייטרואראפ

 טימ רָאנ ,רוטאטקיד רעשיראטעלָארּפ ןופ גנוזָאל ןטימ טשינ ,םארגָארּפ ןטימ

 :םיוא ףראד עמ .?אמ ןשערקנַאק ןכעלטיא ייב ץוש רעיײז ןיא גנוטלאה רעזדנוא

 ..טנַארפ;סטשײהנײא םענופ ךאז רעד ראפ ןשטנעמ ןדעי ,שינעעשעג עדעי ןצונ

 ללש א ךיז ןיא טנַאמראפ ,רעטושפ אזא גולפ ןיא ,ץיאז רעקיזַאד רעד

 טָאה'מ ןעמעוו ,ןָאעק רעטקידיילאב א םיורא טקוק םיא רעטניה ןופ ,ןטייקירעװשי

 ;0ו8 א ןטכיזניה ערעדנא ןיא ,קאשטרעימזאק ,טנַאזעגנירא- טסעפ םנטצע?

 ןופ זהגָאשק םענָא ,רעטשיקעדאכראפ ךעלקערש א רעבָא ,רעכעלכאז קידנעטש

 ןכאז ןאראפ ,עיטאּפיטנא םלוע ןשיװצ ךָאנ ןאראפ ...ריר ןײק טשינ ךיז טרָא

 טכיײפ ,ןײג .ןשינעממארטרעביא ןוא םירקש ענעדיישראפ ,ענעכעגראפ טשינ

 ןרעי ןצונסיוא  סָאד םָא ןעמוקנַא םכײל טשיג טעווס ,ןייג טשינ סָאד טעוװ

 | .שיגעעשעג עהעי ,שטנעמ

 טפיוקראפ .ןרעלטיה בכילוצ גנורעדורפיוא יד ןצונסיוא םוװורּפ ענסנעשטש

 ."עּפָארײא ןופ רעדניצרעשנוא רעד --- רעקמיה, :?כינ םיקסראק ךיקרָאג רעד ןיא

 ןופ סיירג יד ,עלעכיב ןילק א .עשראװ ןופ טכארכעג סע סָאה עטסַארּפ רבח

 ןאראפ זיא'ס ןוא ,עלהשעמפ א סעּפע יװ ,לאנעל ןכענענסיורא ,ךאלפטנאה א

 ?עגנָא עגטירּפס ווא זיא'ס .עטסָארּפ רבח טדערעג טָאה'ס סָאװ ,ץלא ןירעד

 זיולב טסָאק ןוא ;גנולייצרעד א יװ םעטָא ןייא טימ דיז טנעיפ עס וא ,ןבירש

 .ןרעג סע טפיוק עמ .ןשַארנ קיצמומי

 :רויאב שיט ןטצעק םייב ענסנעשטש טעזרעד קאראב םענופ קידנעיגסיוהא

 טימ םיא טכרַאה עמ - החבח ערָאּפש א םיא םורא טמאזראפ  ךיז טָאה'ס .ןיקס

 טרערעג טשיג יוזא ?ָאמניײק טָאה יקסרויאכ --- גנורעדנווואק

 ןופ .רצוצעגרענ וא טָאה רע סָאװהאפ ,רַאלק קידנעטשלופ זיא סָאה.- --
 תכיפל רו ורכרעביא ןא שגכײצעגנָא דנאלשטייד ןיא ךיז טָאה ןרָאיאראפ י טסבראה

 . רעיײו ןריפוצכרוד ןזיוואב יײז ןבָאה גאמטסכייר  ןיא  וליפא .ןשסיגומַאק יד
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 םעד ןזָאלעגרעדנאגאפ טָאה רעלמיה .ןעניוק יד ןרעדינּפָארא םעד ןגעק גאלשרָאפ

 ןייז טָאה ןלאו עיינ יד ןיא ?טלעטשעגסיורא ךיז טָאה סָאװ רעבָא ,נאטסכייר

 -- עיטארקָאמעדנלאיצַאס יד ,ןטאדנאמ קיסיירח ןוא ייווצ ןריולראפ ייטראּפ

 ?נאמ ףלע ןופ בָאנוצ א ןעמוקאב ןבָאה רעבָא ןטסינומָאק יד ,ןטאדנאמ ףלע

 ,גאטסכייר םעד ןזָאלעגרעדנאגאפ לָאמאכָאנ רעלטיה טָאה ךעקדיטאנ .ןטאד

 רָאלק זיא'ס ;ןֹוחצנ ןקידנעטשלופ א ףיוא ןענעכערסיוא טנָאקעג טשינ רעבָא

 שוריפב םיא ןופ ךיז טָאה קלָאפ סָאד .ןקיּפשראפ רע טעװ רעכינ זא ,ןרָאװעג

 לאו יד ראמ רָאװ א טארוקא ,ראוהכעפ ןט2/ םעד ,טפמעדו .טרעקענקעווא

 ןדנוצעגרעטנוא ןיא ,ץרעמ ןט9 םעד ןעמוקרָאפ טלָאזעג ןבָאה ןלאוו יד ןרָאװ

 יד ןגקָאפראפ עשסדסיוו סָאד ןכָארבעגפױא טָאה'ס ןוא ,גאטסכייר רעד ןרָאװעג

 .!רעדניצרעטנוא יד םיופ א !ןדנוצעגרעשגוא ןבָאה ןטסיטומָאק יד .ןפסינומָאק

 ?ראפ סָאד ,עסערּפ יד ןכאמראפ סָאד ,ןטסערא:ןסאמ ןביוהעגנַא ךיז ןבָאה'ס

 געט עכעלפע ,רעביא ךיא רזח ,טארוקא -- שיטסיגומָאק ןיא סָאװ ,ץלא ןטכינ

 | / ,ןלאו יד ראפ
 ןא טָאה יקסרויאכ :גנוקעדטנא רשד ןופ טשאהרעביא ןיא ענסטעששש |

 םרָאװ טעמכ קידנרזחרעביא .סיורא ןטָאנ ןופ יװ טדער !ןורכז ןכעֿפנײװעגמוא

 טשיג רליפא ןיא ןענסנעשטש .עטסָארּפ רבח ןופ טארעפער םעד טרָאװ ייב

 =ענֹּפָא טרעווס ןכלעוו ףיוא ,סקאוו יוװ ןורכז א ןבָאה ןָאק עמ זא ,ןלאמעגנייא

 | .םיטרפ עטסנעלק עמאפ יד םימ ץלא טקורד

 משינ רָאט עמ --* רע טכארט -- ?ילכ רעקיזָאד רעד טימ ןעמ טומ טָאװ =

 - ...ץעווינ ןיא ןײג רעשייװ לָאז יז ,ןזָאלרעד
 משינ טשרמולכ רע טלייצרעד ,קאה רעד טימו קידנּפאלק ,טעברא רעד תעב

 ?אב טגעלפ עמ ןכלעוו ,רעכלעזא רענײא ןעװעג זיא עשראוו ןיא ןא ,קידנליוו

 | .טלָאצאב טוג ראפ םעטש יד ןיא ןוייוו

 אב םיא טָאה'מ סָאװ ,ךיז ןיא טגָאמראפ רע טָאה סניוזא סָאװ ןוא ===
 יי .ןָאפעג גערפ א שיפאווק טָאה --- ?ןזיוו

 וֿפימא ,טכרַאהעג לָאמ ןייא טָאה רע סָאװ ,ץלא טקנעדעג טָאה .ןֹורכז א --

 .ןעגנופייצ יד ןבירשעג םיא ןגעװ ןבָאה יוזא --- ןעמָאנעפ א .ןלָאצ זיולב

 םָאד לעװ ךיא --- ןפורעגּפָא יקסרויאב ךיז טָאה -- השעמ ענשזאוו/ א --

 - 0 ,ןזייוואב ךיוא
 ֿ?ָאמ ריפ  ,קיצנָאװצ ףניפ לָאמ ריפ ,ןצכעז ריפ לָאמ  ריפו ...וווױּפ וגא --

 | ...םקעז

 יד .קעלאבַא םענופ עקיל יד קידנסײרּפָארא ,ןייא ךיז טכרָאה יקסרויאב

 שןוז רעד ןגעק שימטיר טלקניפ רעסעמצינש סָאד .טכייל םיא .ךיז ןנעוואב ןּפיל

 | .עגנאק ןוא עניד םענעשזורטסו ןעילפ'ס
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 ,ןצכעז ריפ לָאמ ריפ :ןעמָאנעפ םעד טָא ריד וטסָאה טָא ?טקידנעעג טטָאה --

 ,ןַאפעטאּפ א סעּפע -- עלעבאט:?פכ יד רעביא טרזח רע --- ...ףניפ לָאמ ריפ |

 !עטילּפ רעה ףיוא סָאװ ,ץלא פי ּפשּפַא םעוו רע

 לָאז ןורכז אזא טיס שטנעמ א -- עגסגעשטש טגָאז --- ערעילָאכ א --

 .ןעגרעלסיוא ריד זופ ךיא .ןיװ טשינ סָאד ןָאק יוזא !ןענעייל ןענַאק טשינ

 ףיוא טעטיסרעווינוא ןפיוא ןעמוקנַא ?עווכ ןעוו ...םייצ ןייק טשיג בָאה'כ ---

 | .ןעגרעק םוצ ןעמענ ךיז ךיא לעװ טקמעד *,עשנעג

 טשינ רָאפ עמ .ןימאפונער רעײנ א טעטכילפראפ טנייה .רעייז טשינ --

 ןפפעה ןײק טשינ ,טרעדעפיילב ןייק טשינ ,רעכיב ןייק ןקישוצ

 לָאזס יװ .טנאוו רעד ףיוא רעגניט ןטימ ןביירש ךיא ל?עװ ,יוזא בוא ---

 | .ןזייוווצ ץעמע טרָאד טעװ ןייז טשינ

 ןא םיא ײב טנײה ןיא ץלא ,טשינרַאג םימ טשינ ךיז טנכער .יקסרויאבו

 טייג טעברא יד ,ךיז יב רערעכיז סעּפע ךיוא ןענעז ערעדנא יד .ייא ןזָאלכעגסױא

 אזא ןיא ךעלמענ ץאלפ ןפיוא ךיז םעברא ןטסעב םוצ .רעקידחרושכ יז ייב

 ץיה ןייק טשינ ,טסָארפ ןייק טשינ ןעװ ,לירּפא בײהנַָא ,ץרעמ ףוס גָאט םענייש

 :ברוד ,טניוװ רעטכייפ א .םעראוו זיא סרעטטאפק יד ןשיווצ .טשיינ-ןעשטוקרעד

 :עבַאטש יד רעביא ךייה רעד ןופ ּפָארא ךיז זָאל ,לסייוו רעד טםימ טּפאזעג

 סנקלַאװ יד ,למיח ןיא גנאזעג טימ ןיירא קידלרעּפ ךיז ןרעיוב ןכראפ יד .םעל

 .גנילירפ טימ טגגילק טפופ יד ןוא ,ךעלענַאירעביא ןיא ןפיול

 ןײז קיטיג ףראד רע ,יקסרויאב רעטשרע רעד טדניוושראפ טנארייפ ןכַאנ

 :עֶג טשינ .טשינ טָאה ענסגעשטש .לרימ א סָאה רע .רעיופ םייז רענעי ףיוא

 טמעקראפ) ,בױטשײץלָאה םעד ןוא סענעשזורטס יד ןֹופ ּפָא ךיז רע טקינײר טכייא

 22 טימ קידנפראוורָאפ ךיז ,עלעגיּפש א ןגעק ?מעק ןרעניצ א טימ סעפדוק יד

 ,םינּפ אזא קאה א רעטניה ןופ ןפראוונַא ןַאק קערש א !ייקאה א :טייקרעז

 ...ןקאפסיונ ןוא ןפמאק ןיא טשדליווהאפ א ,טניוו ןופ סמניורבראפ א

 :השעמ טשער יד ץליחעג םעד ןשיװצ שינעטלעהאב םענופ קידנעמענסיורא

 ןוא טולב רעגיל א ףיוא רע טעזרעד ,רעדניצרעטנוא םעד ןרעפפיה ןגעו ךעֿל

 ןבָאה יז םינּפא .ענדעשז רעײז ןרָאװעג םנשצעל ןענעז ןסקופ יד .ןרעדעפ ?סיבא

 ןיא רעהא ןעמוקעג זיא סָאװ ,רוממ רעד טָא זיא ?לכב ןֹוא .גראווניילק ןיוש !

 סקופ רעשסגופק רעד יװ שרעדנא טשינ ,עילימאפ א ָאד טניילראפ ןֹוא טָאטש
 סַאד טקיטש ,םעקילַארק דָאנ ,זיימ ךַאג ,עמלעש רעד ,ךיז טנַאי רע .עוואיוק ןיא

 םימ החוגמב טבע? ןוא ךעלזייה:רעטעברא יד םעל ךעלרעמעק יד ןיא ?גילפעג

 ךיז םעװ ןענאהניימטש םקילעפ יצ ערעדונאּפ .ךעלקינויא ןוא רעדניק עטּפָאכ א

 .הסופת ןוא :טנוומעג *
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 עדמערפ ןייק ,קירבאפ רעד ןופ טיבעג ןפוא ןסיש וצ ןכאמו דעפרעכעל טשינ רָאד
 םקופ םעד ןקאּפ ןעמ ןַאק יװ סנקירעביא ,ןזָאקנײירא טשינ סעשזורטס יד ןלעוו

 ?קיבוק ןָאילימ ?טרעפ א ןשיװצ סרעטפאלק יד רעשנוא

 ןיא סָאר ןא ,ןסקופ יד ןגעו טכארש ,ןסיורדניא סיורא טייג ענסגנעשטש

 ,םראזא טימ --- יוזא טארוקא ךיוא ןעמ ףראד עפעד רעד שימ ;ןפוא רעטוג א

 ףיוא רעיוט ןופ סיורא ךיז ןטיש ?לײװרעד ...ןטסקינײוװ םוצ טראוורעד עמ וװ

 | | | ."ערעדאמ,, ןופ ךעֿלדיימ יד עקסננעל רעד

 ,עגילק א --- הרוש ןייא ןיא ךעלדיימ יירד .ןענסנעשטש ראפו ןעײג יירדו

 ריא וצ ,יקסחויאב םערָא ןרעטנוא טריפ ענייֿפק יד .עטסערט יד ,ערעסערג א

 .יקסגיבנַאג םורא טצונאט רעכיוה רעד םורא ןוא ,טלייאעג ךיז רע טָאה םינּפא

 ,רָאה עטכידעג ,עלעטנאמ יוהג:לעה א ,לטערעב ןטאנארג א טעז ענסנעשטש

 י .עגע=ילָאק:ןאמשאק

 סָאד ןא ,רעלנעמ טשינ זיא'ס ,רעביא ךיז רע טנייפ ,ךעלנעמ טשינ זיא'ס

 .ךעלגעמ ץלא ןבעל ןיא ןיא רעדיוװ טיײז רעשייווצ רעד ןופ רעבָא ;יז ןייז לָאז

 טלאה רע -- ,ןיוש .ךעלדײמ יד קידנגָאינָא ,טירט ערעלענש טלעטש רע ןוא

 ןוא ,סיוא יירד א עכיוה יד ךיז סוש ַאד יװ ,םינּפ ןיא ןקוקניירא םייב ןיוש

 ."טפקידלושטנא,} עקרומ א טוט ענסנעשטש

 ןיא עלעקניפ- ;קזוח א טימ לדיימ סָאר טימ םיא טליפ -- ?יד טשינ --

 ..ןגױא יד

 .טאהעג תועט א בָאה'כ -- .הדומ ענסנעשטש זיא --- יד טשינ ךעלקריוו ---

 ,טגָאז ,עטיב -- .סעקנאשזעלָאק יד ןעקיכיכ -- ?ריא שכוז עכלעוו ןוא ---

 | .יז רימ ןענעק רשפא
 .םעדָאר ןופ .קעוװאלצַאלוװ ןופ טשינ רעבָא זיא יז --|

 רשפא ,עשזדאמ -- .רענעי ייז ןעקרָאפ -- ?טפרשה וה ,םעדָאה  ןוופ ---

 | | | ?וד טרַאפ סע זיא

 .עגעלַאק ַא רעניימ יא סָאד --- יקסהויאב רָאפ טקעטש --- ךיז טנשקַאב ---

 ;:אמ סםימ עשזדאי ,ןיקסרויאב טימ עילעפ -- ןעמאזוצ עלא יײז ןעויג טציא

 .סעומש א םימ יז טלייווראפ רענעי .ןיקסניבנַאג ןוא ןענסנעשטש ןשיווצ ןעשזד

 ;םטערפ א זיא רע ,קיטנעז טשינ ריז טליפ ענסנעשטש ,תומכח ענײז ןופ ןכאל ײז

 ןזיב ןילב ײז םימ ןיגוצ םעוװ רע זא ,טסילשאב רע ;רעקירעביא ןא ןוא רעד |

 -  | | .ענלָאדָאטס גָאר
 ,למערעב םעניא יד דנעו א םעצולּפ םיִא וצ ךיז טוש -- טסייוו ריא ---

 | 4 .םעדָאר ןופ תמא ןא ףיֹוא ןיב ךיא --- עשזדאמ-ייד

 טלָאװ ,טשינא ."ערעדאמ , ןיא גנאקפ ןופ טשינ ריא םעברא יוזא בוא ---

 .טקרעמאב ךייא ךיא
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 לעו ןכיגניא רעכַא .ןירעפעברא:ןױלגָאט .א ,עבָארּפ ףיוא טשרע ןיב דיא ---
 לָאמ עטשרע סָאד ךיא בָאה טנייה רעלמעג .ררָאקא ףיוא ןיינרעביא ןיוש ךיא
 | .עמרָאנ יד טעבראעגסיוא

 | .ךעליירפ יוזא ריא םנעז ,סע טסייה ,ראפרעד זיוא ---

 ןליפא רשפא ,סעטָאלז ריפ רָאנ ,קיצכא יײװצ טשינ ןכָאה לעוו'כ !יאדווא ---

 .ןריטרָאסוצסױא ןזייוואב ?עוו'כ ?פיװ ,רעמ ןֹוא ףניפ
 .יירעקואּפ רעד ןויא ןעטנוגנידאטבטספעטראו יד טשינ זַאק ענסנעשטש

 -- .גערפ א רע טוט -- ?"ערעדאמ ,, ן'א ךייא ייב טרַאד סָאד ץייואא יו ==

 | ?ריא טָאה דרָאקא ןא ראפ סָאװ

 ?רָאטסױא ןופ ףיראט א ןבָאה יז זא ,ףיוא ןרעלק עשזהאי ןוא עשזדאמ

 ,ןומרעד קיננעהּפָא ,ענעדיישראפ ןענעז ןפיראפ יד .םאהגָאליק טרעדנוה ןריט

 ;גא ,,"אוואי , יצ ץלָאה ןופ ןייר ,ריּפאּפצלָאה --- זיא סָאד ריּפאַּפ א ראפ סָאװ

 ןכלעוו ייב ,"אוואי, טאהעג יז ןבַאה רעלמענ טגייה .ריּפאַפמקאּפ טָאג שרעד

 :םיוא זיא רעדיוװ עמרָאנ יד .-ָאליק טרערנוה עדעי ראפ ןשָארג 20 ןעמוקאב ײז
 .ןַאפ ייוצ - ןריטרָאס

 ָאמ) עטשהע סָאד -- עשז זדאמ  ךיז טיר -- טריטרָאסעגסיױא בָאה'כ ---

 .םנעה יד טשינ ליפ'כ רעבָא ,ןזיוואב ריא .בָאה

 ןעופ ןעפסקא יד -- עשזדאי טרעכיזראפ --- ןעגיווועגוצ דיז טסעו ---

 א יב .ןקײצ .םענוג טוצ ןעקנעלעג יד ןיא ןוא ןגיוושזד םענופ ייוװ קידנעמש
 .ןסערּפמַאק ןכאמ ךיז וטספראד ,טניה יװ ,ןריטרָאס רעווש

 .עוואקעשט ןרָאװעג ענסנעשטש זיא -- ?ריא טרישרָאס יוזא יֹוװ ןוא --

 ןפיוא רעדינא גייל'ב --- ןעננונעוואב טימ עשזדאמ םזייוו --- יֹוזא טָא ---

 לקניוו ןייא ןופ גייבראפ ,ַאליק קיסיירד רעדָא קיצנָאװצ ,ריּפאַּפ קאפ א שיט

 ץעגרע ןיא יצ ,רעכעפ ןקיזָאד ןרעביא רעגניפ יד םימ רעביא ריפ א וט ןוא

 .-.םייז רעסייווצ רעד ןופ ענעגייא סָאד רָאנרעד ,ץיר ןייק ןאראפ טשינ

 ךָאנרעד ,סעיגָאלד עלָאמש ןוא עניילק ענדָאמ יר ףיוא טקוק ענסנעשטש
 שאק ןופ טאהוקא ןענעװ סָאװ ,רָאה יד ףיוא ,םינּפ ןטסיירד ןוא םענעּפָא ןפיוא|
 רעכעלטיור א ןיא ןקאפעגניירא ןיוש יז ןטְלָאו ,?סיבא ךַאנ ל?לײװ ,רילָאק:ןאט

 | | ..לנוריטאש
 רימ ףיוא טקוק רָאנ ,טשינ טרעה ריא זא ,םע ךיא דער סָאװ וצ זיא ---

 | יואז סעּפע סָאד ןוא

 ? יז יו ----

 !קירנעװעטאשט יוזא םעּפע ,םענעגנָא טמשינ .טשינ סייוו'כ ---

 רעטכעפי א = וקסניבנַאג ןיידא ךיז טשימ -- רעטמעפ א זיא רע סו ---

 .ןטעגנאב ףיוא
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 יד ףיוא םקיקעג בָאה ךיא --- ענסנעשטש ךיז טרעפשנעראפ -- ןײנ --
 - .ןירעטעברא ןייק ןומ טשינ ןצנאגגיא וװ ,עניילק עכלעוא ןענעז יז ֿכײװ ,טנעה

 א יז טָאה סָאװראפ ןוא ,טנַאזעג טשינ טטכעלש םוש ןייק ךָאד טָאה רע

 יז יוװ ,אזא טכאמענ יז טָאה גנונעוואב או ןוא ?קילב ןפראש א טימ ןָאטעג טָאש

 | | | .סעינַאלר יד ןטקאהאב טלָאװ

 .ןירעטעכברא ןייק ןעוועג טשיג דעלקריוװ ךיא 'ןיב ,קידנגַאז תמא םעד --

 ךיז ךיא רעטאמ ראפרער ...ןרויּפיִג ייב .ןציּפש ייב טעבראעג טשנייה ןיב בָאה'מ וי

 | .ערעדנא ןופ רעמ ָאד
 רימָאק --- .יקסטניבנַאנ טהצע --- ןצנאטוצסיוא ןטסעב םֹוצ ןוא טייקהימ ---

 ןיא םנעז ריא ?ןײז רעכיז ףיוא טעװ עס ,טרעה .עואבאז א ףיוא ןייג תבש

 | | - .ןסיװ ריא טזומ ,טעטימָאק

 טרָאה לעוו'כ .--- ענסנעשטש טרעפשנע --- טעשימָאק ןיא טשינ ןיב'כ --

 ףיוא ןוא .טסעג ענעשעבעגמוא ןפראוווצסיורא ,?אפ ןדעי ףיוא ,רענדרָא ןא ןייז

 רעשיוד,, ראפ זיא'ס ?ײװ ,"ערעדאמ ,, ןופ עלא ןעמוק ריא טזומ עוואבאז רעד
 יי | | | ."ףּֿליה

 | 5 ?ףליה א ראפ רעדיוו סָאד זיא סָאװ -- |

 ;םערא עשיטילָאּפ ךס א ןאראפ ןענעז'ס זא ,ףיוא ריא טרעלק ענסנעשטש

 ײז ןבָאה ןימאפוגער א ,טנזיוט ןעצ ךרע ןא ,ךאז:רעטעבחא רעד ראפ ,עשחימ

 - .טלעג ןעלמאז ןעמ ףראד ,ץלא ײז ט?עפ'ס ,ןעננערטש א ,םעיײנ א טנייה

 ייטשראפ/כ .ןכאז עקיטעמוא ןגעוו ןדער טשינ רימָאל ...ןיוש םוג ,טוג וג ---

 וצ ביק זייורענענושמ בָאה'כ ןרָאװ ,ןעמוק לעו'כ/ !עטריטסעהא יד ראפו --

 0 י | .ןצ אפי

 טייג ןוא ענסנעשטש ּפָא טצאש --- "עקיניזטסוװואבמוא קידנעטשלופ א,
 ײב ,גָאר םענעי רעבירא גנאפ ןיוש ןענעז ײז .ענלָאדַאפס רעד םימ רעשייוו
 וצ טייהרעקידנגייװש וקיפא םענעגנָא זיא'ס .ןײגקעװא םלָאזעג טָאה רע ןכ?עוו

 רעד בילוצ יצ דרָאקא ןטשרע ןבילוצ יוזא ךיז טיירפ סָאװ ,?דיימ א טימ ןייג

 יוזא ךיז טלייא יז סָאװ בילוצ ?חומ ,טָאטש רעײנ א ןיא עוואבאז רעששרע

 ןגיובעג ,סיורָאפ עטקערטשעגסיוא ןא ,טָארט ןטגיװעצ ,ןעיירפ א טימ ךעליירפ

 ךיז טכאד טפיוק ןֹוא ?"ערעדאפ , ןֹופ ןסירעגסיורא ךיז טָאה יז .סָאװ סעּפע וצ
 | יי | | ...ןפשיור ךרוד

 ,טסעג עביל ,טנוזענ טיײז -- .עשודאי טימ טלייט -- ַאה ןענעז רימי --

 | .ןסע זדנוא ךיז טסולג'ס ֿ?ײװ
 .:ָאטשגײא ןקיזָאד ןיא ןעמאזוצ ןעגיוװ ,סיורא ךיז טזייװס' יװ ,יירה עלא

 ןפרעטלעראפ ןופ ריִלָאק ֹא ףיוא טעוועילאמעג זיא סָאװ ,?זייה םענרעצליה ןקיק

 | .ןעמאמ סעשוהחאי יב ןעננודענּפָא רעמיצ א ןיא ,רעוואשז
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 ?םיוא ,רעלפערש עסליוהשגכיוא יד ףידא .גנאגניירא םייב דעלּפערפ ייווצ

 יא עילעפ ֿפײװ ,עשזחאמ ןֹוא עשזראי טייטש ,?גיצ ןבלאה א ףיוא עגעבירעג

 .גנאפגופ יאדווא םיא םימ ןיוש םיינ ,ריצאּפש א ףיוא ןיקסרויאב םיס ןעגנאגעג

 עצנאג יד יז טָאה טציא ןיב .ןענסנעשטש לָאמארעדיוװ טקרעמאב עשזדאמ

 -י .ןיקסניבנַאג טיט טרערשעג םייצ

 ?קיטילַאּפ ןגעוװ .זיופב ךיוא טרער ןירעמעדָאר עגעי יצ --

 .ץגעפ ןגעוו זיולב טשינ סלאטנדעי .אקווד טשינ ---

 ?קעװאלצַאקװ ןיא םנייה טניווװ ןֹוא ---

 :ראוו ןיא טננענאב ?ָאמניא ךיז ןבָאה רימ .שגיוװ יז וו ,טשינ םייווַכ --- |

 ;ניא זיב ןציזרעביא טזומעג טָאה יז ךיוא .רעזָאפמײה א ןעוועג ןיב'כ ןעוו ,עש

 .ןטרָאג ןיא קנאב א ףיוא ירפרעד

 ;ראפ ץלא יז טָאה םציא טשרע יװ ,ךיז יז שםרעדנוװ --- ...יוזזזא  ,ךא ---

 ?עילשיַאּפ ףיוא טכאנ עצנאג יד טדערעגקעװא טָאה ריא ןוא -- .ןענאפש

 .?עלשיװָאּפ ףיוא זא ,ריא טסייװ ןענאוונומ ןוא ..ךעפקריװ ---
 טגַאזעג רעירפ ענר א םימ ךָאד טָאה ןוילא ריא -- |

 6 .טנַאועג טשינ בָאה'כ ---

 | - ?טרעהעג טסָאה ,עשודאי !טסייה יו ,וג ---
 ןראּפש יז ןוא ,ןענסנעשטש טימ --- יטסגיבגַמג ,ריא טימ טלאה עשודאי

 א קאנק א טימ טשינ ךיז טנפע עס ןיב ,"טגָאזעג טשינ --- טגָאזעג , יוזא ךיז
 | | קָאמש ןפיוא ?רעטצנעפ

 ?קישימ ןטימ ןטראוו גנאפ ךַאג ףראד'כ ---

 ךרוד טריינש סָאװ ,?זייהרעדָאפ ןיא עדיײב ןפיולטנא יירשעג םעד הוא

 ..ריװדַאפ ןטיוא ןיב סאג רעד ןופ ךרוד ןוא דרוד זיוח ענרעצליח סָאד

 רעד ייב עשזדאמ .ףיורא ךייה רשד ןיא ןניטש יד רעביא טּפאלק עשזדאי |

 טכאמ ,רויּפיג אפ יװ ,?טנעה ןײלק א ּפָאק ןרעביא .ףיוא טםבייה עשטנערָאּפ

 .עֿפא ןֹופ שרעדנא ןיא יז ,שרעדנא םרָא וה ןֹוא ,ךעלדימ עלא יװ ןטפולרעדניא

 ,ךעלדניירפ ןוא עגבארגז יוזא יז טננעזעג .םיא דאר זא ,ךיז טכאד ןעגסנעשטש

 יז ןוס ךיא !ןישריח א -- קעילַאב טעקַאמשש -- ?דימ א רעֶכָא --

 | .ןעיצוצ

 | | .ענסנעשטש טנָאז --- םווורפ ---
 - ףױא ץוָאל ךיז שעװ יז זא -- רע טכארטפ -- ןײװ יז שעװ הטוש א,

 | טי | .?ןכלעזא
 .רעפ זיא ??יחרע רַאֿפ םָאֹד םנה ,ןייגקעווא ןפימ ּפֶא ךָאנ טפעלש רע ןוא

 ,?קירטש א ףיוא ;ָאטשיג רעגייק ןיוש ןיא גנאגסיורא םענופ ?מער ןקיטכי? ןיא

 סעּפע -- טסנעפשעג א יװ סעטע ךיז טנעװאב ,ריווד רָאּפ םעגופ ףיס רעד ןיא

 ...ןצימש ערעדנא רעדָא רויּפיג א
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 ;אב א .גנודנעוו עשוג א ןעמונעגנָא בײהנָא ןופ ךיילג טָאה עוואבאז יד

 :אלקעד ןוא גנאזעג ץנעט יד ןשיװצ ,ץנעט ,עדער א סקאיבוק ,שראמ:סגנוסירג

 :עג ,ןַײפ ץלא --- ןוירּפ טימ ןסרוקנָאק ,ןזירּפרויס ,ענעצס רעד {ופ םעיצאמ

 ןיא םארגָארּפ םעד ןגעװ ןוא .םאדנָארּפ ןטיול רעמונ א ךָאנ רעמונ א ,טקיש

  ןופ ןשטנעמ ןעמוקעג ראפרעד ןענעז ,ןרָאװעג טסעומשעג טיירב סנטייצאב

 טָאה'מ ,לאטעּפש ענלָאר ןֹוא עקנאבלאפ ןופ וליפא ,ןלאטראווק ןוא ןקידבאפו עא

 2ָאלז יײוװצ ,יורפ א ןופ עטָאלז א :ןעמוקעג זיא'ס פיו ,ןעיירעגניד ןָא טלָאצעג

 .ןיושראּפצנאמ א ןופ סעט

 ןרידהאבמָאב סָאד,, עלעסעיּפ סָאד טליּפשעג ןיוש טָאה'מ ןעוו ,ןיײנ םורא
 עלא ?ייװ , ןָאט וצ סָאװ ,ןקאיבוק ןגערפ ןסייהעג ןירער יסאק יד טָאה ,י!עּפָאריײא

 ןטלאה טסעג ןוא ,ןטעליב טרעדנוה ריפ ,טפיוקראפסיוא ןיוש ןעגעז ךעלקָאלבה
 | .ןעמוק ןוא ןעמוק ןייא ןיא

 ,הרוחס רעײנ ףיוא גנופעטשאב א םקישעג ןטעפוב עדייב ןבָאה ןעצ םורא
 דאנָאמיל ךָאנ ןבעג לָאז רע ,ןרעװָאנאי וצ --- טעפוב רעטכייל רעד .סימָאק ףיוא

 .ץכעסייבוצ ןוא ןפנָארב ךָאנ ,ןיקספוקס וצ -- רערעוש רעד ןוא ,ןפייקסיז ןוא

 ,ערעכיז סעטָאלז טנזיופ ענייר רעכעה ,עסאק עטוג א ,גנומיטש עטוג א |

 ךיז קעשאטס טָאה טרָאפ ןוא ;ןעוװ ןטלעז יו ,עוואבאז אז --- טרַאװ ןיייא טימ

 ..םייקיאוהמוא ןא סעּפע ןזיוועגסיורא קידנערומכנַא

 | .סעקאפוז ליפוצ ...יוזא טשינ ָאד ןיא סעפע ---

 .ןֹוורַּפ רָאנ יז ןלָאז .טרעדיװרעד ענסנעשטש טָאה -- טשינ טאש'ס ---

 :עג טָאה רעכלעוו ,שיפא םעד ןבעק גנאגניירא םייב ןענאטשעג ןענעז ײז

 ,יייבכמ,, לאקָאל ןיא ,רענייזא טכא תבש עקניל:סּפּפ ןופ עוואבאז א ןגעווו ןרֿפָאמ

 ?וווַצ רעדעי זא ,תמאו ."ןקעוצ עשירערעלקפיוא;רוטפוק ףיואמ -- הסנכה יד

 . יד ךיוא ,יףליה רעטיור ףיוא,, ץיראה ןיאו טגַאזעגסיוהא קידנע נעיוֿפ טָאה רעפ

 טָאה טאיראסימָאקיסגנוריגער רעד רעבָא ,טסווװעג רעכיז םעד ןגעוו טָאה עפעה

 !אטס ביוא ראפרעד ;?אנעל ןרָאװעג ןָאפעג ןיא ץלא ,שיגעביורעד א ןבענעג
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 2ניווװעגוצ בילוצ ןדייס ןייא ,שייקמאזכאוו בילוצ טקיאוהמואאב ךיז טָאה קעש

 סָאװ ,תונכס יד וצ טייחניוועג תמחמ ,רענעקאבעגטלא ,,טייקמאזכאוו רעמ |

 2 | .םוטעמוא ןופ ןרעיוק

 א ןופ גנומיטש רעדקימ רעד טימ טמעטַָאעג טָאה סאג עקצעיוועילורק יד

 ערעביוז א .קיטנוז ןוא תבש ןשיװצ קידלטעטש ,ליטש וצ טלאפסָאװ ,שכאנ
 רעניײזא  ןעצ .סעיגיפער עדייב ןופ ןלאּפיצנירּפ עשירחוס ןוא ןטירעמע ןופ סאג

 סגטסכעה ,ורּפֶא ןופ טיײצ יד ,עקצעיוװעילוהק ראפ העש עטעּפש א זיא סָאד --

 - .טסײג ןראפו שטָאכ ןײז לז ,גנורעגרעד רעשכייפ רעסָאװא ןופ ,שזדירב א ןֹופ

 -רעביא טצנאטעג עיקאס: לאב רעד ןופ טגטַאש ןוא טכיל יד ןבָאה טנייה

 סָאװ ,עגעי טייר עג ךיז ןבָאה-קורב ןרעל ךעלנייװעג ןפיוא ,ןראסאפ עקעקנוש יד
 :אבניירא ףוסטל2:ףוס ךיז ןלעװ ײז זא ,גנונעמַאה יד טשינ לָאמנייק ןריקראפ

 ;יא ןקראּפ ןרעביא ןופ טקוקעגניירא ןבָאה םירוחב עכעלשע .טאלב ףיֹוא ןעמוק

 טקעטשעגסיורא טרָאד ןוא ָאד ןבָאה רעביאגנעק רעטצנעפ ןופ ;ןיירא קינײװעג

 ןיגב םעיײנ ןיא "עפיור , יד דיז ן?ייו'ס יװ ,עטקוקעגנייא ,עטכרָאהעגנײא ,ּפעק
 עריב א ןיא ןיא'מ זא ,טרָאפ סָאװ ,עיצקאפסיטאס טימ ןדיי יד ..."יבכמ, ןופ
 ;צָאלװ ץנאנ ןיא סָאװ ,םורלראפ טימ ןטסירק יד .עחישז םוצ ןעמ טמוק --

 עשירוי יד טָא רָאנ ,?אקָאל ןייק "עטיור יד, ןבענעג טשיג רענייק טלָאװ קעוואק
 | ...רעייבאקאמ יד ,ןרלעה

 עטסנ גרע יד ,עז -- .ןָאטעג עקרומ א קעשאטס טָאה --- רעדיוו ןעײג יז --
 | ...ךיז טיימטשראפ ,ןעיורפ ןָא .ןטידנאב

 עוואבאז רעד ןופ ןערב עמאס ןיא סָאװ ,טרעדנווועג יז טָאה סָאד משיג
 :ָאטולּפ רעד ,ילשנצרעפ,, םענו פו סעקינאבוסוללוז עשסווואב יד ןעמוקעג ןענעז

  גנוטילנאב רעד ןיא סָאװ רָאנ .עשטשילַעיּפ טנאשזרעס רעד ןוא זוטראק יװָאנ

 וצ רע טָאה גנאגניירא םיײב {יקסגיבנַאג טעװאיעג ךיז טָאה ?קעּפ ןקיזָאד ןופ
 יו ,רעשייוו טּפוששעג ךיז ןֹוא ּפָאק ןטימ' ךעפדניירפ ןָאטעג ?קָאש א םירבח יד
 ןעװעג ןיֹוש ןיא רעי .רָאטקעּפסניא ןא רעדָא סָאבעלאב א סעּפע יו ,הררש א
 | .לדעלג ןרעטנוא

 .ןעמערב יד טימ טנעוואב קיאורמוא םָאה קעשאטס

 - ,ןטרָאד קוק א ּפאכ וד ןוא ,?טיבא ןייטש ָאד ?עװ ךיא ,סָאװ טסייוו ---
 | | - .גנונעדרָא ןיא זיִא ץלא יצ

 לָאה ןיא .טסעג עקיטכעדראפ יירה יד ךָאנ שזָאלעג ךיז טָאה ענסנעשטש
 ךעלנײשרָאװ קידנלעװ ,ןגיטמש ענרעזייא יד וצ סעװערעקראֿפ ךיײלג ײז ןבָאה
 ןבָאה ייֵז ,ןסָאלשעג ןעוועג ןיא עסאק יד .טעפוב ןרעוװש םייב "ןרעסעבראפ,
 | .ןפעליב טאהעג ןנעוושסעדנופ

 .דיפ
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 ;עליב יו ןָאפעג גערפ א ענסנעשטש טָאה --- ?עקירעביא יד ןענע ווו --
 טָאה עגישורד:לָאב עצנאג יד לײװ ,ייעצארּפע רעשירעמעברא רעד ןופ ןרעט

 .גנאגניירא םייב ןטיח ֹוצ ןעמונעגרעטנוא ךיז

 .טעמכיש ףיוא ןטיח רימ .ןצנאפ יײז --

 .גנופכא טיג .םעקאּפוז ךיז ןּפוטש סעּפע ---

 / :יֿפאב יד טרָאװ םעד טימ טדטּפענּפָא םיא ןבַאה -- גנוטכא ןביג רימ ---

 |  .רעליּפש:לָאב עטקיד
 2 טשראפ א טכאמעג ךיז טָאה עילאס רעד ףיוא לָאה ןופ גנאגסיורא םייב

 ךַָאנ עטקערטשענסיוא ,טנעה עקידפודעגמוא ,םעציילּפ ,םעק ןופ ?יונק א .גנופ

 .ךיו ןבָאה סעצישטעפוב עשציהעצ יד ...בָאנסױא ךָאנ ,סעקטסאשט רָאנ ,רעסאוו

 ןעגכאק טעשטפעשעג קידנכאל טָאה ןַאעֿפ + רעסאוו ןקידגדיז ןיא יװ םיירדעג

 :עקגורטרעהשטש'נ א טימ קידנשראווּפָא טכרָאהעג טָאה ענכאק ,ןיירא רעוא ןיא
 םענופ לָאּפוק ןרעטנוא יוװ --- פאק םענעסירראפ א טימ ,עדאשזנארָא זָאלג רענ

 ףיורעד ףראד יז ןפיוא ןא ראפ סָאװ ףיוא ,ןבירשעגנַא ןייז טלַאװ טיפוס ןטבלעוועג

 ןדעי טימ טשינ ,ןקעטשגרירפוצ יז ןעמ ןַאק עדנופ רערעי טימ טשינ .ןריגאעה

 .טלאהעג רעײז ךדיז ןופ טָאה יז --- .!ןייג ַא ,ןלייווראפ סאּפש

 ןופ רענערט סקעז טייז א ןיא ןסעזעג ןענעז עירעפאג רעד רעשניה םשכער

 ןעזענסיוא ןבָאה יײז .וורעזער רערעווש .--- םענייא ייב רענייא םעּפָאלכ ,ןעמָאב

 רעה ןופ ,קיזומ רעד ןופ ;ץגאט םֹוצ טקאנקעג טָאה רעטסעקרָא רעד .ענטָאקראמ

 ?גירא קשח א טפאכעגנַא טָאה עיכיטס רעכעלשטשנעמ ןופ ץיח רעד ןוא גנוגעוואכ

 .ףוה ידלא וצ ,לבריוועג ןפרוטמ ןקיזָאד ןיא אליק טרעדנוה ענעגייא יד ןפראוווצ-

 טעקאפוז יד ךָאנ ןבָאה וצרעה !ןיירא גָאט ןסייװ ןזיב ןכאמ-וצ קיטסול ךיז ,תֹוח =

 רימָאל,, :ןיקסניבגָאג ךָאנ קידנעגניז ,טרעקעגגיירא טסעפ יז .רעכיא ןביואנופ

 ;עג טשינ קנוהט ןייק ןבָאה ײז ןוא ?!לזײײײה עניילק םעבָאב רעזדנוא ןרוכישראפ

 וא ,טגרָאװעג !קישסיורא ןתעכ טָאה קאיבוק ?ײװ ,טשיגרָאג ראג ,ןּפאכ טגָאק
 שטָאכ ןיזטסווואב:ןטאלק םעד ןקעפפראפ טעוװ רענעדרָא יד ןופ רעצעמע ביוא

 טעװ ,ָאי ,עוואבאז רעד רָאנ .ןייז וצ אנקס טשינ םיא ןיא ,קעשילעק ןייא טימ |

 :םיוא טָאג לָאז -- רעירפ רעבָא ,הביבס רענעגיא רעד ןיא ?זע52 א ןעמענ ןעמ

 | | י | !ןטיה

 | - ?םירבח ,סע טײג יװ ,ונ --

 .רעמינּפ עטרעמואראפ יד םיא וצ טיורדעגסיוא ןבָאה סקעז עלא

 .קעשטנאילעּפאק טרעפטנעעג טַאה --- ךיז יוזא טָא --

 ..ריור א טייג עס זא ,ןעקנירט יז .סעקאּפוז קיצנַאװצ יא ןעמוקענ ןענעז'ס ---

 | .ןבעג גנוטכא טזומ ריא
 ?סָאװ יצ ,רימ ןטיה לָאמ עטשרע סָאד ...ורוצ זָאל ---
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 ,ענעצסו רעד וצ ,לאז קע ןטייװש םוצ ,רעטיײוװ טזָאלעג ךיז טָאה עגמנעשטש

 . 528 ,רור=גמ םעד טקערראפ קידנ טשכופ טָאה םָאװ ,םגירג טימ עטרוצאב א

 יד ןופ םטיור סָאד ןעזעג ךיז טָאה ןפײז יד ןיא רענעפ שיולבסייוװ ו אמש

 ןופ יײװצ ןייטש םלָאזעג טרָאד ןבָאה'ס .טָארא זי ןביוא ןופ כעננעטס' עמיירב

 ךיוא ןענעװס ןרָאװ ,ןיילא טשינ רעבָא ,ןענאטשעג ךעלקריװ ןענעז .ןדנאלדנורג

 רע טָאה ןעמָאנעיפימאפ ריא טָאװ ,עשזראי :"ערעדאמ ,, ןופ דעֿפדײמ יד ןעועג

 | .יקצנערַאב עשזדאמ ,טעדַאר ןופ עגעי ןוא ,טסווושנ טשינ

 .ײז ֹוצ ךרוד ךיז טפוטש ענסנעשטש זא ,ןעזרער עטשרע יד טָאה עשזדאי

 ?ןענופעג טשינ יז טָאה ריא ?םָאװ ונ --

 .גסירגאב דיז ,קיסאּפש יוזא ךיֹוא ןעוועג הדומ ענסנעשטש טָאה --- ןייג ---

 .רימ ראפ םיוא ץעגרע ךעלגײשרַאװ ךיז טלאהאב יז -- ײז טימ קיד

 ןעגע'ס -- ןיינ זיא ,ןייג !טכוזעג טשינ ט5 הָאוװ טא רעיא ףיוא ךיא ןוא ---

 :עלָאר ןיא טריטסוג ריא .םעדָאר ןופ ךיוא .לשמ ,עשזראמ ?ערערנא קיגײװ ָאד

 | ?ערענעש א ענעי זיא ?סָאװ זיא ,רעמ

 טײג ָאד -- טשימעגגיירא ךיז יקצנערָאב טָאה -- ערעײט ןײמ ,רעמָא ---

 .טנעי ןכוז ײז .תרשמ ןייק טשיג זיא ץראה סָאד .ץראה ןיא רָאנ ,טסוג ןיא טשינ

 ...טעוועטנורגרעד ?לָאמניא יז טָאה סָאװ ,,עקיצנײאנואגייא

 ?טעװעטנורגרעד טָאה יז זא ,ריא טסיײװ ןענאוונופ ---

 .טנאה רעד ףיוא ףערט'כ ,ןגיוא יד ןופ םיורא ןעייפ'כ .ץקלא םייוו ךיא --- 

 | !ןצראה ןבעֿפ ,עקניפ יד טעב ךיא ,ןייג ..טביופרעה

 ,גָאט א סָאװ --- ןידגיירפ יד ןפורעגפיוא טָאה -- עשזדאמ ,יוא:יוא ==

 :י י !ןטגעלאט עייג ץלא

 ?דנורג ןופ םירוחב יד ריא רָאנ ,רעטנענ ןעננאגעגוצ ןגעוופסעדנופ  זיא יז

 ,עדײב ײװ םורא טגנערדשגנעמאזוצ עלא ךיז ןבָאה .רעכאמ:סעניפ יד ,ןרנאפ

 :עװאקעשש עקידוושמעש יד ןביוקנמוא ןופ עפעטימש א טימ קידנרי קסאמהאפ

 - .ןשינעגָאזרַאוװ ייב רעקנייווע 2 יוװ -- שייק

 ?ןרפ עריא ,טנאה ןעטגנאפרעד רעד רעביא ןגיובעגנייא ךיז טָאה יקצנערָאב

  ,סאב | סענטנעשטש ןָאטעג טעלג א ןכָאה ,סעגאימוה טימ ןקעמש סָאװ ,רַאה ענעק !

 :עג ךיז טָאה ?גָאג ןטציטשיראפפראש ,ןזַאר א טימ ,רעכאווש א ,רעגניפ רעניד א

 ?עבראעגסיוא טוג ,רעבָארג רעד ןופ ןעגנוטראההאפ ןוא ןכירטש יד רעכיא טקוה

 יי י | .עינָאלד רעש

 ןבױהעגנָא יקצגעהַאב טָאה --- ...ןאמרעגנוי ,ןרָאװעג ןריובעג טנעז ריא ---

 :עג טנעז ריא --- ןירעפראוו:ןטרָאק א ןופ םיטש רעקידנעגניז רעד םימ ןעלמרומ

 ,עדוטיפּפמָאק רעסיוהג רעד תעב ןרעטש ןשיאיגירפ םעד רעטנוא ןר ַאװעג ןריוב
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 - םָאה טשינ ,גָאט םעד טשיג טסייוו ...המח:יוקיל א ןופ טייצ עמאפ רעד ןיא

 ...ןריובעג ךייא טָאה עמאמ יד ןעוו ,רָאי

 | רעיפייוו סָאװ ןעעז ןרימ ,םמויטש עסו ---

 .-:אטאק ..עיצ ארעכ א ..ןבעפ טלקנוטראפ א טאהעג טָאה ריא ---
 .רעטייוו א .קי רָאד רוּפ סאלע ! ער רָא ס ,ןבעק שזָאלרָאװראפ א ...ע ט ק א ר

 עג ןיא .ךייש ןסיוהג ַא ייב ןיגַאב | ןויב ,אייֿקע האש זד עגנַאֿפ א ,עינַאּפ ,געוו
 ...םױרגנרָאמ רעד יװ ,לדיימ א ןעמוק

 ,לחיימ ןקיזָאד ןגעוו סיוא טשינ עשו טכארש ,ע ---

 ראק א ,רעקיבױֿפנמוא עינאַּפ ,םיוא טשינ טכאהט ןירעפראוײןטרָאק א ---

 םענופ ?רינש סָאד ..םורטסּפ םוינימַאד דע פ ...טכערּפש ןירעפ םראוונט

 .?םיא ,עיגַאלד רעד ףיוא דיירפ ןייד עז'כ ...ןײװ סעװ סָאװ ,ןעוועג זיא סָאװ ,?רוג

 םעד ראפ ךיז םיה !ללכ ןטימ . .,ללב ןטימ רָאנ ,ןיילא טשינ טסײג ,טריפ ר ע ט

 ראפ זיא'ס .סא זאא ק א ןופ ןגיוא טָאה ןוא , ןָאעלעמאכ טסייה סָאוװ ,ןשטנעמ

 ...פשינכַאנ ןעייר וק רענעה יד ןעװו ,טכאג רעד ןופ העש עטצעק יד דעלקילגמוא ריד

 | ?ןעעשעג ףוסל רימי טימו טעוו סָאװ ןוא ---

  ןפאשנייא ריז טסעוו וד סָאװ ,טימרעה ,רעילאנואק ,ןייװ קראטש טסעוו --

 ןופ םייהרעגנוי ןכראטש ןוא ןלייטרעדנאנאפ ץלא טסעװ רעבָא ,דייר רעײז ,דייר

 אר בא דאקארכא ..אפניפ ..ןעטָא:ןעמ ָאנ .רעטס א ןייד ֹוצ עביל
 .ןפערט ךיד טעװ קילג אזא ,ןבעפ סָאד ןרעיודאב טשינ טסעוו --

 .טָאה --- .טשינ ןעמ ףראד רעסעכ ,טרָאװ ןיימ ףיוא ,ףוס רעקישכערּפ א --
 יד טשינ יא ,רעגניפ םעה טלאה ריא וװ ,טרָאד רָאנ --- .טקנאדעג ענסנעשטש
 א ראפו סָאד ןיא סָאװ .רעטילּפשצלַאה א ןופ ץיר רעכע?נייוועג א .עיגילסנבעפ

 ?רעטילּפש א ךרוד מא ריז טקעד ןבעֿפ סָאד ןכלעוו ןיא ,ײרעגָאזרַאװ

 -- ?טטָאזעג סע ריא םָאה יװ -- :טשַאררעביא ןיקצנערָאב טָאה סָאד

 תועש ןקיזָאד ןפימ  דיז יז טָאה ךָאנ םיא שיופ .טרזחענרעביא טָאה ענסנעשטש
 ,רעקוקוצ יד ןופ עכעלטע ןוא ןעשזדאי טימ רעכאמפעניפ יד רעבָא ,ןבעגענסיוא

 /:ימ רערנא ןא טאהעג ןבָאה עלא -- טלמאזענפיונוצ ײזװ םורא ךיז ןבָאה סָאװ

 ץלֹא םיורא טריפ יז !שינעמכאפ ןלאפעגסיוא דָארג זיא ײרעגָאזרָאװ סָאד :גנונ

 ןבָאה ײװ -- שירענייגיצ וליפא ןָאק ,ןרעמש ןייא רעטנוא ןופ -- ןייז וצ רעק'ס יװ

 ;רָאװ ךיוא 'ייז לָאז יז ,ןיקצנערָאב וצ טנעה יד קידנקערטשסיוא ,טרעהנווושג ךיז

 רשפא ,טגָאזעג יז טָאה ,טייצ יד דָאש א .ןצנאט טלָאװעג רעבָא טָאה יז .ןגָאז

 ...קיזומ ןייק ןייז טשינ טעוו'ס ןעוו ,חקספח רעד תעב ,רעטעּפש

 :נאמ- קעווא זיא יז יװ ,קידנקוקנייא ריז ,עגר א ןענאטשעג זיא ענסנעשטש = |

 ;ימ א ,ןייג !ןיִשריח א -- טגָאזעג טָאה יִקסניבנַאג .ןערב אזא ןטלעז טעז עמ .ןצ

 טשינ טשינרָאג לָאמונייק- ןָאק עמ רעכלעוו טימ ,עיכיטסי א יװ ,טגיוװ א יװ ,לד
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 טָאה עכלעוו ,ענעי טרָאפ יז טנַאמרעד ץייוונשייצ ןֹוא ,עטסוּפ א סיוא טעז ...ןסיוו

 .-- עהיא רעטהעוו עקידחנושמ יד טָא ןֹוא ...ןששנעמ א ןעוועשנורנרעד טנַאקעג

 .ןפיוא ןענרעלסיוא ץענרע טנַאקעג יז טָאה יז ?עשירענייניצ תמאב יז ןענעז

 יז ביוא ?עשירענײגיצ ןייק טשינ ןענעז יז ביוא ןוא .יװ טלפאלפ טָא ןוא ןוחכז

 ?גנוטיידואב רעסיוועג א טימ סיוא ייז טכארט רעדָא ,ןטיידאב יז סָאװ ,םייטשראפ

 יב ...ראנ ןייק ןעוועג טשיג ןיטולח? יז טָאװ טֿפמעד
 - ?נעוט םיוטש א ןצעמע ,עסאמ רעטצנאטעצ א ןשיוװצ יוזא ךיז םייג עמ ןעוו

 עלא ןענעז ָאר ,גנוקידיילאב ןָא ,?חֹומ ,קידנעמוקאב םיוטש א ןיילא רעדָא ,קיד

 טימ ןיקסרויאב ,םורא םירבח ליפיוזא טָאה עמ זא ;ענעגייא ןשיװצ ,ךיז ייב

 ןוא ןיקסוו ָאבישזג ,ןקאיבוק ,יורפ רענייש סקישוראמ טימ ןקעשאטס ,ןעילעֿפ

 ןעגנערטשנַא טוג ףראד עמ סָאװ ,ןעזסיוא ןופ זיולב ןָאק עמ עכלעוו ,ערעדנא |

 :אמ רעד ףיוא --- ?רבק סיקסווָארגנעװ ייב :טננעגאב יז טָאה'מ ווו ,ןורכז םעד

 טּפאכ -- ?ןדעמאק יירד יד ןופ עיצקא רעד ףיוא --- ?הסיפת רעד ראפ עקוווס

 נָא טָאה .תמא ןא טגָאזעג טָאה יקצנערָאב .דיירפ ןוא ץלָאטש א םורא סלאפגדעי
 :עג טאה ןוא ,ןפערפ וצ לָאמ ןייא שמָאכ ידכ ,רייר סעינעמשז עלופ .טרעדיולּפעג

 | !ללכ ןטימ רָאנ ,ןיילא טשינ טײג רע --- ןפָארט

 ,רעטסעווש רעד וצ ,קָאלטעג םענופ טרעטנָאלּפענסיױוהא ךעלדנע ךיז טָאה רע

 :עוואבאז יד טרידנופ ןדיב טָאה רע .רעטצנעפ) םייב ןעזרעד טָאה רע עכלעוו

 :ענקעווא ךיז סָאה יז יוװ ,עקנַארעוװ ןוא ,ןָאעק טּפאכעגקעוואז רלאב טָאה ןענכאק

 םענופ ?דיילק ןעיולב םעניא ףייטש טציא זיב יז טציז יוזא ,טנאוו רעד ייּב טצעז

 :אטשעג זיא ןכעלאד .עשראוו ןופ חנתמ א טכאהבעג ריא טָאה רע סָאװ אש

 :עג ןיא רע .ןירּפרויס רעקידנעטשלופ א ןעוועג זיא'ס סָאװ ,יקסװָאקילװאג ן

 :ראפ רעמ ךָאנ ןוא דימת יװ רעקידנגיײװש א ,לוטש סעקנָארעװ רעטגיה ןענאמש

 .טגגוי רעטליּפשעצ רעד ןגעק טרעטלע

 : ?ריד טקפעפעג'ס) ?שיורשו ,יוװ ,ונ ---

 ...רימ ראפ טשינ ,וטסעז ,ןיוש זיא סָאד ,טדימעגנייא ךימ טָאה'ס ---

 ענכאק ;עז ?ןיוש ןוא רָאי קיצנָאװצ ןוא ייווצ "יו סע טסייה סָאװ =

 8 : | ..םרעטאמראפ טשינ ןיא ןוא םייצ עצנאג יד טצנאמ }

 רעד וועג עדײב ןעגעז ײז .ןענַאעפ טימ יז וצ טזָאלעג ריז טָאה ענכאק

 | | .טמיורעגפיוא סעּפע ןופ דעלקעהש ןוא טציה

 .םעטָא םעד ןּפאכרעביא ?סיבא זומ/כ ...םיפ יד טשינ ןיֹוׁש ליפ'כ ---

 לעושכ --- .טרָא סָאד ןטָארטעגּפָא עקנַארעװ ריא טָאה --- ךיז ץעז ָאט --
 .ןציז םענופ ןרָאװעג טענּפרעטראפ רימ ןענעז םיפ יד ןרָאװ ,פםיבא ןייטש

 ןביױהעגנָא ןָאעק טָאה --- ?טכאלעג יוזא ןבָאה רימ סָאװ ןופ ,טסיײוו ריא ---

 ,מסווורעד ךיז בָאה'כ ןעוו !ןרעלפיה רעיא ןופ --- :ןיקסװָאקילװאג וצ -- ןוא



 םיא טזומ ריא זא ,טנַאזעג ךיא לָאה ,ןוורענ יד טכאמעג עילאק ךייא טָאה רע זא

 -י .ןזייוװ ןעמעלא תוחּפה:?כק

 :עבעגסיוא עגכאק טָאה -- רעכעלרעכעק טגַאזעג סע טָאה ריא ,ןייג ---
 ;קריוו זיא קיזומ יד ןוא ."הקספה א ןייז םעוו --- רע טנָאז --- דלאב, -- .טרעס

 :קאיבוק ןטערטפיוא טעוו --- רע טנָאז -- טציא ןוא , :ןרָאװעג ןגיוושטנא דעֿפ

 ,ןשטנעמ א טימ ןרעלטיה ןעזרעד ריא טעוװ םורא םונימ א ןיא !םירבח ,גנופכאפ

 סָאװ ,ןרעיוא יד ןָא עלא ןלעטש ,רעלריטאנ 2!לכשי ןבעגעגנייא םיא טָאה רעכלעוו

 רעד ףיוא רָאטש ןטימ יקסװָאקילװאג ןעמוקסיורא טעוװו ל?ײװרעד ?ןייז ָאד טעוװ

 :ןקערק וצי ןַא טבייה רעלטיה ןוא 2!טסיב ור רעוװ ,ףיוא גניז ,רעפשיהפ !טנאה

 :וא יוזא ,עקרעלמיה ,וטסיב סָאװראפ ןואצ 2...רעלדניווש רעניימעג א ןיב ךיא6

 :ענ ,טאהעג רעלפייפ:לדוד רע טָאה ,עידָאד א ןעוועג ,עידָאד א ןעוועגא 2?קיטעמו

 | | | '"ע!וטאה

 ךיז ןבָאה יז ןעװ ,ןענאטשעגוצ ןָאעל זיא -- ןענעק טְלָאו ריא ,תמאב ---
 .קיטשצנוק אזא ןכאמ ןענעק טלָאװ ריא --- טקיאןראב ןכאק ןכָאנ
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 יװ ,ּפָאק םעד קידנעיירדקעװא ,ןוא טערומכעגנָא דיז טָאה יקסווָאקילװאג

 :ןָאמעג עשטרוב א ,ךיז טימי טלגנארעג ריז
 | = .רָאש א --
 ,ןרער וצ ןזיײװאב ןַאק רָאטש רעד זא ,טרעלקעגפיגא טָאה עקנָארעװ טשרע

 ,טו2  .עלעגניצ ןרעשנוא ןקיּפ םיא ףדאד עמ רעבָא ,ןענרעלסיוא םיא ןָאק עמ

 רעװ ?ןרגּפ טעוװ ?גיופ רעה ביוא רעבָא ,ןבעננייא ךיז טעװ עיצארעּפָא יד ביוא
 !ןכאז עכלעזא טימ ךיז ןעמענראפ וצ ץראה א ןבָאה סע ןָאק

 ;עג-רעדיוו דיז סָאה טנעגיריד רעד .טכאנ רעבלאה רָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס

 ;םיורא ידכ ,םייהא ןביילק ןביוהעגנָא ךיז טָאה עקנָארעוװ ,םוידָאּפ ןפיוא טלעטש
 יד טימ טיײרהענסיוא ,עגסנעשטש .ץגעש יד ןבײהנָא דיז ןלעוו'ס רעדייא ןײגוצ
 ;םימ ,ןענעגעזעג םוצ טנאה יד טקערטשענסיוא טָאה ,עילאס רעה וצ סעצײלּפ

 | | .:םערָא ןַא רַאפ ןָאטעג ּפַאק ַא עקנָארעװ םיא טָאה לָאמַא

 !טננאלרעד טָאה רע --- .ןָאטעג יירשעג א יװ טָאה --- !עיראמ ,סֹוזעי --- "

 | ?וװ ?טגנאקרעד טָאה רעוװ ---

 ;רעד ריא רע טָאה םינּפ ןיא ...רעשירעטילימ רעד טָא ,טשינ םייווכ --- |
 | | | י !טננאפ

 ענסנעשטש טָאה ענעצס רעד ייב עטּפָאכ רעשגנערדעגנעמאזוצ רעד ןיאי

 םענעי טָא טימ ןצנאט טלָאװעג טשינ טָאה יז -- :רשוא ןטימ טּפאכעגפיוא

 רע טָאה ,טימ רעד ןיא ךיז קידנעמוקאבניַײדא -- ...ריא רע טָאה ,טנאשזרעס

 ;אטשעג זיא קעשאטס .קאב א ראפ ןטלאהעג ךיז טָאה יז .קישוראמ יד ןעזרעד



 קידנעיירדסיוא ,םיא טָאה ןענַאינאּפמַאק יד םימו עשטשילעיּפ .,ינק ירד ףיוא ןענ

 | :יימרעד קידנגָאװ ,דרערד וצ םקירדענוצ ,םנאה א

 !ץנאוו עטשטעווקעצ ,ךייא רימ ןלעװ.יוזא ...יוזא טא ---

 --- רענגיפ יד ףיוא ןָאט ףיפ א .תויחש ןייק ןכאמ וצ ןעוועג טשינ ַאד זיא'ס =

 !ןעמעקפ  ןוא --- ןָאפ וצ ןבילבעג זיא זיופב סָאד

 ,ענָאלרָאּפ רעד ןיא ןָאמעג ץעז א ,עבמָאנ יד קידנסיירהאמ ,טָאה עשטשילעּפ ==

 :עגנָא ןבָאה סעקאּפוז יד .םימו יד ףיוא ןָאטעג ףיוא לעטש א ךיז טָאה קעשאטס

 וצ ןביפקרעד רעשציא ךיז ןכַאװ ,ןעועג ָטר ןעגעװ ײז ?8ֿװ ,עלא .ןמירג

 20 וד ןֿפָאלעג ןיוש ןעגעװ ףייט:םראילא ןפיוא רעבָא ,ןקעשאטס ןוא ןענסנעשטש

 .רעביא ןגָארטעצ ןיוש ךיז טָאה'ס/ .רעועילכעה יד טימ/ יקסרויאב ןוא רעכאמ:עג

 רעמעכרא:לאפעמ יד .ףליח וצ טֿײאעג םירבח ןבָאה ןטייז עפא ןופ .עיפאס רעד

 - ?עברא:זיורב יד ,ןצראווש ןופ סעילאוָאק יד ,קירבאפ:סעקעוושש סעסווואפק ןופ

 טרעגפשווענקעווא ןבָאה יז - ...עטפעטשעננַא:טאהטסיגאמ ,רעטעברא;טרַאּפ ,רעמ

 םעד -- בייוו םקישוראמ ראט חצה:תוכמ ןגָאלשעג ,אשמ רעײז טימ טעקאּפוז יד

 :עגרעשנוא טָאה עכלעוו ,עמעד רעד ראפ !הסיפת ןיא טציז רעכלעוו ,ןקישוראמ

 - | !עוואבאז יד ןסייררעשנורא ןֿכָאז יז ,סעקאּפוז יד טצעה

 "א ,ענעצס רעד ףיוא המוחמ רעד ןיא ןעגנורטשעגפיורא ןענעז ןעיורפ יד

 1 י | י | .עקידנפמעק יד ראפ ץאכּפ רעיירפ א ןרָאװעג

 ייאדאגודב אשוורעיפ , --- קאיבוק ןָאטעג דליה א טָאה -- !רעשטעקרָא ---

 יד ףיוא ןזָאלבעגסױא טָאה --- * ..ןפרָאװעג רימ ןבָאה ןפיוהרעטייש ןפיוא

 / +ר7 א ןעמ טָאה רעדיװ ןטנוא ןופ ,עירעלאג רעד ןופ רעשסעקרַא רעד םעמורט

 ?יזָאר רעד ןֹופ ןעגנאלק יד רעטנוא ןוא "!?רוג ןשישניה רעייא...,, :ןָאטעג עשט

 .ןײא ןיא סעקאפוז יד רעדיילש א ןוא קילפ א גנולפייווצראפ רעקידנצנאפ  רעק

 ;וא טָאה רעכפעוו ,זהמראק טָאה טסיומוא .גנאגסיורא םייב רענערט יד וצ ,ןםיוח

 זיא'ס עכלעווא ןלעטשנייא טווורפעג ,ןעשטשילעיּפ ךָאנ ערגעמָאק יד ןעמונעגרעב|

 קושטנאילעּפאק ןעװ .םירבא:קוסיר ןָא ןייגוצסיורא ידס ,גגוגעדרַא עשירעטילימ

 - ,קראק ןראפ שיֿפַאכנאֿפעמ קידנעמעגנָא ,גנאר ןכפעװא ןָאטעג שטנעב א טָאה

 ןבָאה רעליּפשלָאב יד ןענאוונופ ,לָאה םוצ ךייפג טפקײקעגקעװא ןיוש ךיז רע טָאה

 .דנעפ ןוא קור ןכערב וצ ריש טײז רענעי ףיוא טרעדיילשעגסיורא םיא

 םענופ טולב טָאד :ןָאטעכ גערפ א קעשאשס טָאה -- ??מיפ א טסַאה --

 .ןגיוא יד ןסָאנראפ םיא טָאה ןרעטש םענעטלַאטשעג

 טָאה ָאד וא ,ףמאק םעגופ ןגיוצעגמסיורא טנעמָאמ א ףיוא ךיז ןכָאה יז

 - טסייר ,םעקאפוז יד ןֹופ דצ ןמיוא ךיז טנטלש יקטניבגַאג זא ,ןעזרעד קעשאשמ

 א םיא סָאה ץעמו .ןעסיופ וד מימ קידנעבַאפ ,טייהרעהוכיש ךעפטנגייא ךיז
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 ןלַאֿפעגּפױרַא ןוא טנַאװ רעד עד ןבעק ןבעגעג לייק ַא ךיז רע טָאה -- ןַאטענ קנעבז

 .ןיקצנערָאב ףיוא

 םיא רימָאל ...ןיירא ןעמאמ ןייז ןיא חור א ,טעקָאילשזעגנָא ךיז טָאה --

 | ...לײװ ,ןעמענ

 עריא ףיוא | ןעגנַאהעגנָא ,קידכעבעג ןעזעגכיוא טָאה רע .ןפָאלעגוצ ןענעז יז

 : ,?סקא

 | : יב .ּפָא ךיז ריא טקור ---

 זיא סָאד .ריפ רעקיטיײז רעד ןופ טירט  עכעלטע ןעגנאגעגּפָא זיא יקצנערָאב

 סעּפע .ןָאטעג פוטש א יז ןבָאה יז .עשזָאלגאב א ,ריט עקידלגילפייווצ א ןעוועג

 - .עטולּפ רענרעניישש א ףיוא רעּפמילקעג טימ ןָאמעג לאפ א ןסיורדניא טרָאד טָאה
 .לטרעג ?קיטש א ףיוא ןיירא טכאנ רערעטצניפ רעד ןלאפעגסיורא ןענעז ײז

 :אכנָא ,ןיקסניבנָאג ןָאטעג?סיירט א קעשאטס טָאה --- ענייא ערעילָאכ --

 ,ןעקנורפעג ושסָאה ןעמעװ טימ --- עקראגיראמ רעה ןופ ץיאֿפ א ראפ םיא קידנּפ

 | !?ןעמעו םימ ,תפונימ

 ךיז טָאה קעשאטמסי .ןשיטגײרַא ןירעד ךיז טגָאװעג טשינ טָאה ענסנעשטש

 טרָאד רע לָאז --- טליּפשעג ןטרָאק ןיא םעניײניא ןבָאה ,ןיקסניבנָאג טימ טרבהעגה

 - .עגעלָאק ןטימ ףראד עמ סָאװ ןָאטּפָא ןיילא

 ןלאפענּפַארא ןיא'ס סָאװ ,דרערד ףיוא קידנכוז ,ןגיובעגנייא - ךיז טָאה רשי

 .ןיירא טקעפש יקסניבנָאג זא ,ןעוהעד רע טָאה םעשּפאר .ריט יד ןסיירפיוא םייב
 םיוק טָאה'ס יוװ לייוו ,ןעװעליצוצנָא ןזיוואבכ טשינ טָאה רע .ענעשעק ןיא טנאה יד

 ?קיטש םענענופעג ןטימ ןבעגעג ץעז א ענסנעשטש םיא טָאה ,ןָאפעג רעמיש א
 | .ןזייא

 קידנבייחפיוא  ,טרעדנווראפ קעשאטס ךיז טָאה -- ?סע שסייה יוזא --
 1 ?רימ ןגעק רעוועג טימ --  .רעװלָאװער םעד

 א טצכערקעג טָאה יקסניבנָאג :ןָאטעג גנאלרעד או לָאמ ןייא זיוב טָאה רע
 / .טנאה ענעכָארבעצ יד טסורב רעד וצ קידנקירדוצ ,רעטרעהיונקעגפיונוצ

 :רעדנאנאפ ריד טימ ךַײז רימ ןלעו ןגרָאמ :..טשינרָאג וצ וטסגיוט טציא --- |

 .ןפיוא ןײנסיורא טשינ וטסעוו ,רעפמטק אזא ָאי ןיוש טסיב וד זא רָאנ .ןסעומש

 !ןקראּפ ןרעביא גנירּפש .ןפוא ןכעלנייוועג

 רע טָאה ,רעפפיוזראפ א .ןריפסיוא טנָאקעג טשינ רעבָא סע טָאה יקסניבנָאג

 :עגקירוצ רעדיו ןוא שנאה רעטנוזעג רעד ףיוא ןביוהעגפיוא טקישעגמוא ךיז

 .טייז רעטייװצ רעד ףיוא ןפרָאװעגרעבירא קידנבײהרעטנוא םיא ײז ןבָאה ,ןלאֿפ
 ךיז טָאה ריש:ננאגניירא יד .ןטעכאטש יד ךרוד טקוקעגסיורא ןבָאה ײז

 .?סיוא ךיז ןבָאה יז .ןפרוווסיוא עיטראּפ רעטצעל רעד רעשניה טּפאלקראפ דָארג

 ןרעטניה ךעלגעוואבמוא ןגעלעג זיא יקסניבנַאג .קורב ןפיוא טשרע טעכושטענ
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 .לּפאק א ךיז טָאה ןרָאצ רעד םינּפא ,טליקענּפָא ?סיבא ריז טָאה קעשאטס .ןקראּפ

 :ןָאמענ גָאז א טָאה רע ?יײװ ,טצעזענּפָא םיא ןיא

 ,םייהא ײג .טאיראסימָאק .ןיא ןעמענראפ ךיד טעװ עמ ןרָאװ ,ןיוש יג --

 .םינּפ דפיוװ ךיילב א םיא וצ ןביוהעגפיוא טָאה יקסגיבנָאג
 .טעלָאטסיּפ םעד ּפָא ביג -- .ןָאטעג יירשעג א רע טָאה -- !ּפָא ביג --

 ...!ןרעהרעד רעצעמע רָאנ טעוו'ס ,טָאידיא ,רעליטש ---
 :;עצ עלא ךײא לעװ ךיא !שינעביױלרעד א בָאה ךיא !ןרעה ןעמ לָאז -

 | | ...!ןסיש

 טכוז רע יװ ,טעוװראש רע יוװ ,טכרָאהעג ײז ןבָאה טיולּפ ןרעשניה טעייטראפו
 | .ןָאפעג ףרָאװ א .טּפאמרעד טָאה רע .ןייטש א

 !טסינומָאק --- "יצנָאיבַארַאצ , !טסינומַָאק -- |

 סקעילָאב יװ ,טרעטיצעגפיוא ןבָאה יז .ביוש א ןָאטעג ץיאקּפ א טָאה ץעגרע

 ?עּפעּפ יד וליפא ?ײװ .ןפָארטעג ײז ןיא רָאנ ,ביוש א ןיא טשינ טפָאװ ןייטש
 סָאד ןבָאה ,ךיז וצ גנוטכא טאהעג ןבָאח יז ביוא ,סעקעדאק יד וליפא ,סעצווָאס

 -- ןימעגלא ןיא ןגָאז יז ןגעלפ לוק ןפיוא .םעזוב ןיא ןטלאהאב טרָאװ עקיזָאד

 :סיורא יװ ,?יפיוזא ןסייהעג םָאה סָאד ,טסינומָאק ןצעמע ןפ ורנָא ."רעטיור א,

 רעד רעביא ןָאטעג יירשעג א טָאה קעילָאב ןוא .ײצילַאּפ רעד ןשטנעמ םעד ןבעג

 +גיפ ןטימ ןקעשאטס ףיוא טָאה --- וצרעד םינָאדװעסּפ ןטימ ךָאנ ,סאג רעצנאג

 יי | | !טלטײטעגנָא רעג

 ןבָאה סעקאּפוז יד ,רענעדרָא יד ןפַאלעגסיורא ןעגעז גנאגנייראםפיוה םענופ

 ;עג טשינ רעבָא ,ײז דָאנ ןּפעלשכָאנ ןעמונעג דיז טָאה יקסניבנַאג .ןעוװעג רקוע

 -- ןקעשאטס טָא ,ייז טָא קידנע?דיז ,טסיופ א ןביוהעגפיוא טָאה .ןגָאירעד טנַאק

 ' .םיורָאפ ךיילג ןעגנאנעג זיא ןוא

 .ןקעשאטס ףיוא ענסנעשטש ,ןענסנעשטש ףיוא ןָאטענ קוק א טָאה קעשאטס

 זש טרעהעגסיורא ךיז טָאה רע * !קָאװָארּפ א :עקיבֿפעז סָאד ןעזעג ןבָאה ערייב

 | | | .טייהרערוכ |

 .םיטש םקאיבוק טנָאיעגנָא ויז טָאה ,?אז-"יבכמ, םענופ ,ןטניה ןופ

 !רעפיײװ ריז ןֿכײװ רימ ,גנונעדרָא רעטסעב ןיא זיא ץלא !ץלאוו א --

 ,רעגייזא סנייא ןײז טנָאקעג טָאח'ס .ןפָאלשעג גנאפ ןופ ןיוש זיא טָאטש יד

 2 רעגייז רעד טָאה רעירפ טונימ א םימ ֿפײװ ,םגייא רָאנ לטרעפ א סנטסכעה

 ?וועגנילק עצרוק ןייא זיופב ןרעה טזָאלעג עיבאשז ףיוא םערוטרעשעלרעיופו םענ

 ;לקאוועצ םיקסניֿבנָאג ,טסוּפ ןעוועג זיא סאג:עקצעיוועילורק יד .גנולייטמימ עקיד

 .ענלָאדַאטס גָאר ןפיוא ןדנווושראפ יא ןטָאש רעקידנעגנירּפשרעטנוא רעמ

 ,רָאטאקָאװָארּפ *
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 :ענפיורא ןֹוא רעװלָאװער םעד ענעשעק ןיא טּפוטשעגנירא טָאה קעשאטס

  ?קיטש סָאד ןגיוא יד וצ ןביוהעגפיוא טָאה ענסנעשטש .ןאקראּפ ןפיוא ןכָארק

 ןבלאה א ןופ גנאווצ א ןעועג זיא םָאד .טנאה ןיא ןטלאהעג טָאה רעי סָאװ ,ןזייא

 םָא;נעװ א סע טָאה רֶע .סעקעוושט ןעיצוצסיורא גנאווצ א -- גנעק יד רעטעמ
 :אטס ןכָארקעגכָאנ ןיא ןוא --- יאדווא ָאליק ףניפ א -- טנאה רעד ףיוא ןָאטעג

 | - | יב .ןקעש

 ..רענרעזעלג רעד ןבעק ,לטרעּפ ןיא ןעזרעד רע םָאה ןעננירּפשּפָארא ןתעב |

 . .טייז ןייז ןיא טסוקעג טָאה יז .ןיקצנערַאב ,ןיירא עילאס ןיא רימ

 ;אטס קידנגָאירעד ,ןָאטעג גערפי א רע טָאה -- ?ןיקצנערַאב טסנָאק וד ---

 ?יז זיא אראפ םָאװ --- .ןקעש

 ...םציא ןומ'כ .עוואבאז רעד ףיוא קירוצ יג ...ךיז יוזא טָא ?יקצנערָאכ --

 | | .ןקעילָאב טימ ןַאט טעומש א
 ?טציא אקווה ---
 2ענטיוא טָאה רע סָאװ ,ןענַאמרעד ךיז טעוװ .רעטכיג ןייז רע טעוו ןגרַאמ ---

 ןריולראּפ ץלא טעװ ןגרָאמ .רעדנאנאטימ ץלא ןטישראפ ןבכײהנָא טעוװ .טרעדיולּפ

 | ר | | - ...םנייה זומ עמ .ןייג

 .טייווצעבלאז .ןעמאזוצ ןייג רימָאל ןיא ,זומ עמ ווא ,טסגָאז וד בוא ,ונ --=|

 - : י -  העטכױל דימת זיא
 .ךיז ?עװ ךִיא .טשינ תוכייש ןייק וצרעד טסָאה ֹוד .םוא ךיז רעק וד ,ןייג ---

 | ...ראז א עניימ זיא סָאד .ןעוארפס ןיֿפא םיא טימ
 ןטלָאװ  ייזי יװ ,ןייצ עטמעלקראפ ךרוד ,ימ םימ טדערעג טָאה קעשאטס = |

 | | | .ןָאפעג יײװ ךעפקערש םיא
 ךיא כָאה ךַאנ וצרעד ...טריפענניירא םיא בָאה ךיא .דקוש ןיימ זיא?ס --

 יד .ןטרָאק יד ױב ,רימ וטסייטשראפ ,ןטכענ .ןענאופוי ןגעװ טּפאכענסיוהא ךיז

 !?טקנערענראפ סָאד טָאה רע בוא ,סע טמענ ערעילָאכ

 טלפייווצראפ טָאה .קימײוװ ןופ טרעדיושעגכרוד שלעטשעגנּפָא דיז טָאה רע

 --- טנאוו א ןיא ןָאטעג ץעז א טציא םיא טלָאװ רע ,ּפָאק ןמימ ןָאמעג ?קַאש א

 י .טרעבקעעג םעּפע םיא ןיא טָאה יוזא
 ;עג ויא'מ {רָאי קיצנַאװצ ,ןענאיפוי םיחענּפָא ןעמ טָאה רָאי קיצנַאװצ --|

 ןוא .םנייז ןַאמ לָאז רע רָאנ ידכ ,עקגָארװ ןייק ,קאיוואּפ ןיא ,ריביס ףיוא ןעגנאג
 יי | | | -  ...רימ ךרוד םציא

 ףיוֿפנ ןקעילַאב ןעמיוהּפָא ןרימ .ןעשעג טשינ טשיגרָאנ דָאנ זיא'ס רעבָא ---
 - ןופ ּםַא םנגעה ץלא ,םימכח ןייק ָאטשינ ןענעז ןכאז יד ןיא .רופמ ןֹוא טרָא ןפיוא
 א דלאב םיא ?עוו'כ .טייהרעסיײה --- יוזא אקווד ןטסעמ םוצ זיא לָאמא .החלצה
 ?ןסיװ טעוװ רעװ ןוא שינעכערכּפָאק ָא:םעד טימ ןָאט קנעבזד
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 קידנמכארטאכב ,קעשאטס טָאה -- םוג טאהוקא ןיא שינעכעהבּפָאק סָאד ---

 (טקריוװעג םונ םיא ףיוא טָאה טייקיאור םענטנעשטש) ןעוועג ההומ ,גנאווצ יד
 !טנאה רענעגיא ףיוא ,ןצעמע ןָא ,ןיילא סע זומ ךיא ,רעמ טשינ ,טונ טארוקא --

 - ןעמוקסיוא טעוו .ָאטשיג קעגופאר ןייק ןיוש זיא ,ןּפאכ לָאז עמ רעדיוו בוא ןוא

 | .רענביה יו ןעמוקוצמוא

 ..ֿפאפכהוד רעשּפיה א ןייז םעוװ ,טסגָאז וד יװ ,םיא ךרוד ביוא ,אלימ = -- 

 / .ןרער ֹוצ סָאוװ ןגעוו ָאטשינ .ןייג רימַאל .ןריקיזיר זומ עמ
 טָאה קעשאטס .טָארט ןפראש א טימ ןעגנאגעג יײז ןענעז םייצ עסיוועג א

 ראמ ןַאפעג לצראווש א ךיז טָאה'ס רָאג יװ ?ײװ ,םינּפא קידנחיניבמַאק ,ןגיושעג

 ;דניווש טכאמעג םיא טָאה שינרעטצג יפ יד סָאװ ,טעוליס דעכעלטייד טקעילַאב יז

 | :ןסָאלשטגא ,קיררעבימ ןעשטּפעש ןביױהעגנַא רע טָאה ,ןעל

 ךיא לע טרָאד ,טשינ רע ןַאק שרעדנא ,עקסגנעֿפ רעד טיס ןייג עוו רע ---

 ןבעל ,עּפָאש:רעדנַאב רעד וצ ,רעבירגשםייל יד ֹוצ ףיוק וד ןוא .ןכאמ) טלאק םיא

 רע טעװ ט?מעד ,סע טסייוו הוד רעד ,ןענַאק טשינ רע טעװ רשטא .בומש ןייז

 ' ,ריד ףיוא ןלאפסיוא סע טעוו יוצְנָאיבָאר ָאצ ,/ .רעמוראטרָאד ןײג

 .ןדָאלעגנַא ןיא רעװפַאװער רעד יצ ,ךַאג רילַארשנַאק רַאנ ..םוג ---

 -- :ןַאפעג טלעש א ?יטש סָאה .ןעקרָא ָאּפ וצ ךיז ןבױהעגנָא טָאה קעשאטס

 : ?סָאד ךיז םנפע יו

 .ביולרעד - .טקרעמאב ענסנעשטש טָאה --- טרעכיזראפ יאדווא זיא'ס ---

 ,רעננופפ עקידנרעשיצ סקעשאטס ףיוא ןפַארטעננַא רעמצניפ רעד ןיא טָאה רע

 עמעווקאב עטיירב יד עיגַאלד רעד ןיא טליפרעה ךָאנרעה ,עפול א יװ עטמלאק

 ;נֹוא רערעכיזראפ םעד ,ל?גניצ עטבראקעגנייא ענכַארד עטקאהעגּפָא סָאה ,עבלָאק

 ?ווָאקווַאּפ ."ריעטס, רעשיכיירטסע ןא :טנַאקרעד טָאה רע ...רענגיפ ןבָארג ןרעמ

 ןיא ןסיש וצ ןבעגעג לָאמניא םיא םָאה רע .ןכפעזא טאדוקא טאהענ טָאה יקס
 .רעוועג עגוװעּפ א ...רעטעמ קיצנָאװצ ןופ ,קסיד םעד ןיא קעווופמור

 ..עפופ רעד ןיא עמכא יד ,עלעניזאגאמ םעניא ןליוק ןביז .גנונעהורָא ןיא ---

 יד ריד .אנ .ךיז ריפ ןשיוט ןיא ?ןײג ?רעװלָאװער א ןופ ןסָאשעג לַאמא טסָאה

 ,ווערקאשּפ ,םעּפָא ןייא טימ רעבָא ...רעבירנמיופ יד וצ ךלוה ןוא  גנאווצ

 !ןיוש םעווערעקראפ רע ,טטעז

 ;גיירא .ךיז טָאה יקסניבנַאג --- ךיז ןראּפש וצ םייצ ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס |

 םוא ךיז רעק --- :ןפרָאװעגוצ זיוקב קעשאטס טָאה -- עקסגנע? רעד ןיא טקורעג

 ןפַאלעגקעװא זיא רע ןוא ---..טשינרָאג לָאמניק יו ,עוואבאז רעד ףיוא ךַאנרעד

 רענפרענ יד ךרוד ,ןעמוקוצסיורא טרָאד ןופ ידכ ,?סײװ רעד וצו ענלָאד רעד ךרוד

 / טעװ ַאד ביוא ,ךאז יד ןָאטּפָא ןענָאק רע טלָאװ ריא רעטניה סָאװ ,עּפָאש רעד וצ

 | | - .ןבעננייא טשינ ריז
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 ףיֹוא ןטימעגסיוא םיא טָאה .ןיקסניבנָאג ךָאנ טלייאעג ךיז טָאה ענסנעשטש
 רעד ףיוא ןאכאלש םוצ ,סיורָאפ ךדיילג ןפָאלעג זיא ןוא סאנ טוייז רעטיײװצ רעד
 ןעװעג טשינ ןיא שפנ רעקידעבעל ןייק ."עזָאלולעצ , רעד ןבעק עינילנאבנגייווצ
 רעקיזיר א וװ ,דעמאק-בייר רעד ןיא ןעװערָאש םעד ץוח גנאפק םוש ןייק ,םורא

 :סגנוטייצ ראפ ?נחעמש ףיוא ,עסאמ רעיורג א ףיוא ץלָאה ןבירעצ טָאה ןייטש

 .ןיימ ןופ ססעשזירגעגרעטנוא ןַא טרעטיצעג יװ טָאה ייבעג עכיוה סָאד .ריּפַאַּפ
 טנַאקעג ןעמ טָאה ןטָאש ןייז ןיא .טלעטשראפ םוג טָאה ןקראּפ:קירבאפ רעד =

 ;םאנ יד .ןיירא דרע רעד ןיא יוװ זיא רענעי רָאנ ,ןיקסניבנָאג ןענענעגאב ןזָאק ךיז |
 :עמיש רענייר ריא םימ ןיירא שינרעטצניפ רעד ןיא ןעגנאנעגקעווא זיא עמסאּפ
 | יי | ר .ךאקפרעביוא רעקידנר

 ;נעשטש .ןרָאװעג טציוושראפ ןצנאגניא זיא טעלָאטסיּפ םענופ עבלָאק יד
 / עג .ענעשעק רעד ןופ עקװעשטָאּפ רעד ןיא עינָאלד יד טשיװעגּפָא טָאה עגס
 - םענעגנָאהעגּפָארא ןא פוס א ןבעל ןעזרעד םעצולּפ ןֹוא טירט עכעלטע ךָאנ טכאמ
 / ףנֹוא םקוקעג ּפמעס יקסניבנַאג טָאה ,םולס:ןרעטמא? םעד טזדלאהעגמורא .ּפאק
 | .עוואבאז רעד דָאנ ןבילבראפ זיא סָאװ ,ץלא ףיוא סיפ יד רעש

 ןָאפ ןפראד סָאד טלָאװ רע ןעוו ...קקע .ןָאטעג רעדיוש א טָאה ענסנעשטש
 רָאג ָאד ןוא .רענגעק רעכעלרעפעג א סעּפע ןענאטשעג טלָאװ .ָאד ןעװ ,ףמאק ןיא
 קיטכערטרעדינ שיראג א ראפ ;ץכעקיימ םייב שארוקא ןקעילַאכ ןסיש ועמ ףראד
 ?קלָאּפ יד ןיירא רעוא יא ןסיש טנעלפ עמ ...טסעּפ א יוװ .טאהאפו ראפו ,ןבעק
 .רעטאקנדרעפ ףיוא ןרָאװעג קנארק ןענעז סָאװ ,דרעפ

 !ןעמאמ ןייד ןיא חור א ,םינָאדװעטּפ ...רענדוקסאּפ םינָאדװעסּפ ,עדיב --

 | יי ,..לייוו--וו ,טעלָאטסיּפ םעד ּפָא ביג

 | !קָאװָארּפ ,ריד אג --

 ןרָאװעג ןסירעצ ןיא טייקפיטש יד .טאמראה א ןופ יו ,ןָאטעג ךליהו א טָאהס |
 .םורא ןגיופפעג ןעגעז קוה ןקיזָאד ןופ רעטילּפש יד זיולב ,דעלציּפ ףיוא

 + רעד ןטימ ןיא ,רעװ?ָאװער ןייז סיפ סיקסניבנָאג .וצ ןַאטעג ףרָאװ א טָאה רע
 טזָאלעגּפָארא טכייל ,ןרעטמאל םעד קידנזָאלּפָא ,ךיז טָאה יקסניבנָאג ןוא ,עשזולאק
 | : | ןבייהוצפיוא סעּפע ידכ יװ ,ראוטָארט ןפיוא

 ןטימ ,רעגניפ יד ףיוא ,ןָאפעג ףיול א ןעניז ןרָאלק םימ טָאה ענסנעשטש
 ;לָאד ןוא עקסגנעק גָאר םוצ ,דנארגקורב עד ןוא ןאקראּפ םעד ןשיווצ קינוואר
 ;גיירא .ךעפטיילק:לגיצ עכיוה ןענאטשעג ןענעז'ס וװ ,לצעלּפ ןטימ ךָאנרעה ,עג-
 :ענ ןרעטנוא ,ץַא?ם:ננויוב ןפיוא ךעלנעטש עט?גנעלשעג יד ןיא ךיז טּפַאכעג

 דעכמיולקפלניצ יד ןשיווצ זיא עכלעוו ,שינרעטצניפ רעד ןופ . גנאהרָאפ ןטכיד
 :םִא טָאה ,ענלָארָאטס ףיוא ןפָאלענסיורא רע זיא ,ןרָאװעג ץראווש קידנעפשלופ

 - סָאװ ידכ ,!"יבכמ ,, ןופ גנופכיר רעד ןיא קעווא לענש ןוא ?ווימש יד טביומשעג |
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 ףיוא ןעוועג זיא רע זא ,ןעעז ײז ןלָאז .טסעג םלוע ןטימ ןשימוצסיוא ךיז רעכיג

 .ןקיטעטשאב ,ןייז קישיינ טעו/ס ביוא ,ײז ןלָאז ,ףוס ןזיב עוואבאז רעד
 ןא ,ףייפ רעטייוו א ןטניה ןופ ןַאטעג סיימש א םיא טָאה געוװ בלאה ףיוא

 ,רעטייוװצ א טרעפשנעענּפָא םיא טָאה'ס .רעקידנרימראילא ,רעפראש קידחמיא

 ?יא -- סָאש ןפיוא ןפָאלעג קידנפייפ ןענעז ןטנאיצילַאּפ יײװצ .י"יבכמ,, ראפ ןופ

 .עקצעיוועילורק רעד ןופ רעטײװצ רעד ,ץאלּפקראמ םענופ רענ

 ךיז ןבָאה רעזייה יד רעכָא ,טנַאװ א וצ טקירדעגוצ ךיז טָאה ענמנעשטש

 ,ץראטשסיורא םוש ןייק ,גנופיטנייא םוש ןייק טשינ ץעגרעניא --- ךיילג ןגיוצעג

 ָאד ךיז ןלעװ טגרָאפ ןופ רעה ןוא ןטניה ןופ רענעי ...ןסָאלשראפ ןרעיוט עלא

 :ָאק:סאג ןקידויל ןיא ןקאּפ םיא ןלעװ ,טנעמַאמ א ףיוא ןעמוקנעמאזוצ וווצעגרע
 ןעװ ,טכאנ רעד ןופ העש עטצעל יד עכעלקילנמוא ןא ריד ראפ זיא'ס , .רָאדיר
 ןיא טָאה'ס ןוא ןעמונעגכרוד םיא טָאה רעדיוש א ""...טשינכָאנ ןעיירק רענעה יד

 םעד ןפרָאװעגקעװא טָאה רע סָאװראפ ,ןיילא ךיז ףיוא ןרָאצ א טכָאקעגפיוא םיא

 -- ףמאק ןיא ןעמוקעגמוא תוחּפ? טכָאװ ,טקידייטראפ דיז טלָאװ רע !רעװלַאװער

 ?הילת סיקסיוועיעשטאמ ' רעדָא ןָאטולּפ:עיצוקעזקע ןא רעדייא רעסעב זיא סָאר

 ,ליטרוא רעדנא ןייק ַאטשינ ךָאד זיא סעװארּפס יד םָא ןיא .?קירטש

 יא ,לכיִמ א טימ טלקיװעגמורא ,דרע טשרַאג א ןָאטעג פאכ א טָאה רע

 טָאה ןירעד זיולב .ליוק עכעלסייוו א טקעטשענסיורא טָאה טסיופ רעד רעביא זא
 - ,םיא ףיוא ןָאט גנוהפש א ,עטנעמ רעד ףיוא ןטראוו טשינ :קענוטאר א ןעזעג רע

 :ארנ ןטימ ןסיירפיוא לעוװו'כ !ךייה רעד ןיא טנעה יד, :עװעד א טימ ןביוטראפ

 טימ -- טלמעד עו טפעלּפעג זומ רע ,ןרעוו טפעלּפעג רע טעוװ רשפא *!טאנ

 ...קעװאלצַאלװ ןופ ,טָאטשלשימ ןופ ,סאג רעד םָא ןופ ןײז רקוע תוחוכ עלא
 עג סיר א ךיז טָאה ענסנעשטש ,טייװ טשינ ןיוש טכליהעג ןבָאה טירט יד

 :וצ א ,לדנרָאנ א ןופ ,ךיז רעביא טרעהרעד רע טָאה םעטּפאד יװ ,סיױרָאפ ןָאט

 :םימש עטקיטשעג |
 !ןמָא זיא !םטכער ףיוא ריט יד ...םטכער ףיוא ריס יד ---
 א  ,ענעבירעגסיוא ,עטנַאקאב ווַײץעגרע | ןופ ךעלפערמ וצ ןפָאלעגוצ זיא רע

 ;ראפו קידוועטיהאב יז טָאה רע .ןעוועג ןפָא ךעפקריוו זיא יז .ריש יד ןַאטעג םיוטש

 .משינרָאג קידנעעז טשינ ,לזייהריפ ןיא ןבילבעגנייטשי ןוא דיז רעטניה טכאמ

 -- שטּפעשעג עבלעז סָאד ןפורעג םיא טָאה --- ךייהרעדניא ףיורא טמוק --- |

 | | .ךייא ראפ ןענעז ןגיטש יִד
 קידנכרָאהנײא ריז ןייגפיורא ןביוהעגנָא ,שטנערַאּפ א טּפאטעגנָא טָאה רע

 םיא ןבָאה טנעה עמרעמוצעצ סנצעמע .טָאנטָא ַאד ןעוועג זיא טנאיצילַאּפ רעד ---
 ;לָאּפ רעד :םעטָא םעד טּפאכעגרעביא טָאה רע .?סקא יד ראפ ןָאטעג ּפאכ א

 ?עצ , רעד ןיפו גנוטכיר רעד ןיא ענלַאד ָאטס רעד טימ רעשייו ןפָאלעג יא טנאיצ

 | - ."עזָאלול
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 .,טכַאקראפ ריא טָאה סָאװ ?תענושמ ןייק טשינ סָאד זיא ,יצנָאיבָארָאצ --

 | : !?יצנָאיבַארַאצ

 .ןיקצנערָאב יב ןעוועג זיא רע .יקצנערָאב :טסווװעג ןיוש טָאה רע
 ?ענניירא רעטצנעפ ןכרוד זיא ָאד .רעמיצ ןיא טּפוטשעגנײרא םיא טָאה יז

 | | | : - .סאג ןופ ןייש ?סיבא ןלאפ

 .ָאטשינ ןיא .קעשאפס ...ךיא ןיב סָאד רעבָא ,שקידלושטשנא ---

 א סעּפע ,עד דמערפ רעלקערש א -- עמיטש ענעגייא ןייז טרעהרעד טָאה רע

 .עקידנעּפירכ א לסיבא ןוא ענרעצליה

 .ןֹוא ;ןרָאװעג לבלובמ י יקצינערַאב זיא --- ריא ...ריאו טנעז סָאד ,דא --

 םימ זיא סָאװ ןיא --- :טייקכעלפעה סיוא יװ ,רעקיאור ןיוש םורא עדנוקעפ א ןיא
 | ?ןקעשאטס |

 .עוואבאז רעד ףיוא שרעקעגמוא רעכיז ךיז טָאה רע --

 ןבױהעגנָא ּפָאק רעד ןטרָאד טָאה רימ ןוא ?עוואבאז רעד ףיוא רעדיוו --
 ףנָאקעג טשינ סעּפע ֿבָאה'כ רעבָא ,םייהא ןעמוקעג ןיב'כ .ןָאש וצ ײװ קראטש

 ךיא רעהרעד ָאד יװ .יוזא ךיז ץיז ןוא רעטצנעפ סָאד טנפעעג .ןרעוװ ןפָאלשטנא

 ;מוא ןא ,עיראמ סוזעי --- רעטנוא גָארט א ןָאטעג רימ טָאה םעּפע !סָאש א ---

 ;רעצעמע טפיול ָאד ןוא ,סיורא קוק'כ !טנירקעצ ךָאד ריז ןכָאה יז ,יאדווא קילנ

 ,ךיא טכארש ,ײװױא .ןעמ טפייפ םיא ראפ ןוא ,ןעמ טפייפי םיא רעשניח ןוא

 !ןּפאכ) דלאב םיא טעוו עמו ,קעשאטס יאדווא סע ךָאד/

 | | ?ןעוועפאר ןקעשאטס טלָאװעג טָאה ריא ןוא =

 ?קעווא םיא םסעוװ ענילג יד יװ ,ןקוקוצ טלָאזעג רשפא בָאה'כ  ,סָאוװ ,וג --

 | | | | | ;?ןריפ
 =אווש : טכאמשג רעלעה טָאה לביטש ןגנע ,ןקירעדינ םענופי שינרעטצוניפו י

 ;םיוא ןא ,ךעלטעב יירד טדיישעגרעשנוא טָאה ענסנעשטש .סאג ןֹופ ןײשּפָא עַכ

 סָאה שיט ןפיוא טגילעגרעדינא טָאה ...שיט א ,עפאש א ןופ טסנעּפשעג ט?כייבעג

 --- יקצנערָאב --- קעשאטס .טיירדעג םיא דיז טָאה ּפָאק ןיא .דרע רעד טימ ?כיט

 ריא טָאה רשפא ,לאפוצ א ךרוד טשינ רשפא ןוא ,לאפוצ א ךרוד קענוטאר א

 .עטרבח א ןײז יז זומ יוזא ביוא --- םאזכאוו ןײז ןסייהעג קעשאטס

 | - ?ָאטשינ רענייק ןבעלרעד זיא יצ ---

 .ןןיא .סע טסייה ,עמאמ סעשזדאי -- ןרָאפעגכיורא זיא עטלא יד .ןיינ ---

 יי ר .ןרָאפענסיורא יז זיא רעדורב א וצ ,ןיירא ףרָאד

 ןקיזָאד םעד ריא טסיײװ ןענאוונופ = ...יירפ ןדער יוזא ביוא רימ ןענָאק --

 : | ?םינָאדוװעסּפ
 ?עטיב ,סָאװ ---

 ?עצנָאיבָארָאצ טסייה קעשאטס ןא ,ריא טסײװ ,ךיא גָאז .ןענאוונופ .---
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 םיא טָאה ריא ןעװ .ןָאטעג יירשעג א יוזא םיא וצ ךָאד טָאה קעילַאב --

 ,וד, :ןגָאז לָאמא ךיוא רע טנעלפפ םעד ראפ ןוא ...טלמעד עקאט ,ןפרָאװעגסיױרא

 | .אמתסמ סאּפש ןיא .?יצנָאיבַארָאצ

 | ?ןקעשאטס ריא םנעק גנאק ןיוש --- ?לכב ןוא ---

 ןוא ז קעילָאב טימ ןעמוקעג לָאמנײא זיא רע .רשפא שדוח א ,סייוו'כ --
 .ןעמוקוצניירא ןביױהעגנָא ךָאנרעד טָאה

 ?ךיז יוזא טאלנ --

 | | .יוזא --
 :גגורינעשז רעטכייל טימ ךָאנרעד ןוא

 רעדַא ָאניק א ןיא ,אלימ .ךיוא קעילָאב .רימ וצ לסיבא ךיז טראש רע --

 :ייא| ןייק טשינ רוימו טכערּפשטנא ךעלטנגייא רעבַא ,רעײז עטיב ,עוואבאז א ףיוא

 | | .ײז ןופ רענ

 ןא םיקננָארטעצ ןיא ןָאזמעג עקרומ א ענסנעשטש טָאה -- ןלאפראפ ---=| ||

 םוש ןייק טלָאװ ןדנעטשמוא עכלעזא ןיא ,עטרבח ןייק טשינ ,ןיײנ :רעמשיוטנא

 .ךיֹוא יוזא טעשענ סע ,ןלאפראפ -- .שינעזדנעפב ןיא טליפשעג טשינ ךיז עטפרבח

 םיא ףיוא טָאה םער רענעפָא רעד ןֹופ .רעשצנעפ םוצ ןעגנאנעגוצ זיא רע

 .טָאטש רענעפַאלשעגנײיא רעד ןופ טםייקיאור ןוא םייקקיקטכאנ יד ןָאמעג ייװ א

 ןָאפעג לכײמש א םורק טָאה ענסנעשטש .טעיירקעצ ןָאה א ךיז טָאה ץענרע

 .ײרענַאזרָאװ ןקידתושּפש םעד ףיֹוא

 רעצעמע זא -- טעיורטראפ יקצנערָאב ךיז טָאה --- טגָאזעג תמא םעד --
 דךיא ןיב ַאנאזא .ןצנאגניא רימ  ייב רע'טרילראפ ,ןעוועשזאכוא וצ ןַא רימ טבייה

 | .ןיֹוש

 ריז טָאה'ס .ןָאפעג טכארמ א עגכנעששש טָאה -- ."השּפמ א טסיב,, ---

 --- ןרָאװעג ןקודט זיא זדלאה ןיא .ןגָארטוצרעביא טשינ -- ןרעכייר טסולנעג
 =ופענ ,םענעשעק יד ןיא טכוזעג טסיזמוא טַאה רע !ןעיצראפ לָאמניא שטָאכ

 ' .ןסָאריּפאּפ ז ץיולב ןענ

 - .ךיק ןופ ןעגנערבניירא דלאב לעוו'כ/ --- - פרעפעבעווש ןייק טשינ טָאה ריא --

 | .חור-תחנ טימ ןגיוצראפ טָאה רעי

 פסאנ רֶעד ראפ ןרָאװ ,ךיז טייטשראפ רעייפ ןראפ .,ךייא קנאד א --

 ..םייהנגעלעג א יב ןעימאכ ךיז ךיא לעװ ,ןצראה ןטיג ןראפ ,טייקכעלדניירפ

 .רימ ןגעװ ןָאפ טכארש א ךייא ךיא טעכ .,ףליה ןבָאה ןפראד ריא טעװ רשפוא

 ?רָאפ זיא'ס יוװ ,ןלייצרעד זומ'כ רָאנ ,ןײגקעװא ריז ןוא ןרעכיירסיוא דלאכ לעוו'כ

 יי | יי .ןיקסניבנַאנ טימ ןעמוקעג

 -- .קידנעשטּפעש ןָאטעג טעב א יקצנערָאב טָאה --- תמא -םעד -טגָאז ---

 .?טשינ טבעל רע ?טעגרהרעד םיא טָאה ריא/
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 ?רהרעד טשינ םיא רימ ןכָאה --- ןענעגרהרעד רַאנ .םשינ טבעל רע --

 .ןעמונעג םיא רימ/ַאה ,טגָאירעד םיא ןבָאה רימ ןעוו ...קיקנמוא ןא -- טושּפ .טעג

 טָאה רע סָאװ ,סעקאּפוז יד טימ ןעקנורטעג טָאה רע סָאװ ,ראפרעד ןטלאהריפ

 סעּפע יװ ןעגנַאהעגנָא ךייא ףיוא ריז טָאה רע סָאװ ,טײז רעײז ףיוא ןגָאלשעג ריז

 ,טעלָאטסיּפ ןהאפ' ךיוא ןוא .,ונ ,גנומענאב רעצנאנ ןייװ ראפ 5923 --- קעמילק א

 םענייד ךיז טסָאה וד , .ןקעשאטס ףיוא טעװעליצעג ךָאד דיז טָאה רע ןכלעוו טימ

 רימ .טפאשדניירפ רעד וצ ףוס א זיא -- טגָאזעג קעשאטס טָאה -- רעײּפש א

 ומסיב טידנאב א ,ןרעג ןייז טשינ טציא ריד טעוװ רענייק ,ןענעק טשינ ךיד ןליוװ

 סָאװ ,ןזייװ ךייא ךיא ?עװ ,ונ,, :ףיורעד קעילָאב ןוא ?!רעגרע רָאנ רשפא רעדָא
 םעװ רע זא ,טעשארטס רע -- טכארטעג ןבָאה רימ *!ןיב ךיא טידנאב א ראפ

 ,נעװ ?קיטש א ןעגנאגעגּפָא ןענעז רימ רָאנ יוװ רעבָא .ןענעכערּפָא זדנוא טימ ךיז

 ןוא ןיוש טגיפ רע ןוא ,םיא וצ וצ ןפיופ רימ !קוה א םעצולּפ טשינ טוט סע יװ
 ןבעל סָאה ןיילא ךיז טָאה .ןסָאשרעד ךיז טָאה .םיא ןבעל טגיל טעלָאטסיּפ רעד

 2ָאט ערעדנא טאהעג רע טָאה רשפא ןוא ,השרחי רעדָא דנאש רעד בילוצ ןעמונעג

 ןדנוא טלָאװ עמ ןרָאװ ,ןעיצּפָא טזומעג ןבָאו ! רימ .טשינ ךיא סײװ --- ןוויש

 :עקראפ בָאה ךיא ןוא ,עקסגנעל רעד טימ ןֿפָאלטנא זיא קעשאטס .ןעוועג דשוח

 ,םגה .ריא טשינ ןעװ ,ןלאפעגניירא ןעוועג רשפא טלָאװ'כ ןוא ,ונ ,רעהא טעוװער

 ןעוועג ןיב'כ זא ,ןפָאלטנא ןיב/כ זא ,ןקייצרעד ןצעמע םעוו ריא ביוא ,טסײװ רעוװ

 | .ןייז טעוװ רימ  טימו סָאװ ,ןסיוו טשינ ןעמו ןָאק ,ָאד

 ;טקרעמאב  יקצנערָאב טָאה -- םניימ רױא יו ,ראנ אזא טשינ ןיב'כ -- |

 ;ּפָא םאזכאוו טָאה רע ,ןענסנעשטש טשודיחראפ טָאה םיטש ריא ןיא סָאװ סעּפע

 - -- :קיטבירפייוא ןוא טושּפ ,רעלנייוװעג יװ ,טקידנעראפ רעבָא טָאה יז ,טראוועג

 !ןייז סָאװ טשינ םייווכ וליפא לָאזס ןעוװ ,ןגָאז טשינ םענייק לעוװ'כ

 | | ...יוזא ביוא --
 ,ןעװרָאש א סעּפע ןעגנאגרעד זיא רעהעג רעײז וצ :ןסירעגרעביא טָאה רע

 .ןרוגיפ- יירד ריש רעד ייב ראוטַארט ןפיוא ןעזרעד ןכָאה יז .סאג ןופ ןעמיטש

 ןעמ טוט סָאװ ,ונ !ןיקסרויאב טימ םוא ךיז ןרעק ײז ,ריד וטסָאה טָא ---

 : ' וי ?דניצא

 ?אֹב יֹוװ ,ריא טימ ןעמאזוצ טקוקעג םָאה .טסווועג טשיינ טָאה ענסנעשטש

 .ףיז טסייר  ענעי ;סעּפע ןגעוו םעב ,טנאה רעד ראפ ?דײמ ןייא טלאה  יקסהוי

 | ;סיורא

 : ...ןָאק עמ יצ ,ןעז לע'כ ,טוג --

 זיא יקסרויאב .ךייה רעד ןיא ןניטש יד ףיוא ןפַאלעגפיורא עדייב ןענעז ײז

 | | .ןבילבעג
 ,עקראניראמ רעד ראפ ןָאטענ יצ א יקצנערָאב םיא טָאה --- ךיז שצעז --

 -  .רימ ראפ ןוא ךייא ראפ רעסעכ ןייז טעװ יוזא .טעכ ןפיוא ךיז טצעז
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 .רעמיצ ןיא ןיירא ןענעז ךעלדיימ ערייב

 .ןָאמעג ףור א עילעפ טָאה -- ?טספָאלש ,עשזדאמ --

 ,טקאטנַאק םעד רעטצניפ רעד ןיא טכוז יז יוװ ,טכרָאהעג ןבָאהו ייז

 .טגערענפיוא ןפורעגּפָא יקצנערָאב ךיז טָאה --- קיטכיל טשינ ךאמ --

 | ?סעּפע סָאװראפ ---
 .ןיילא טשינ ןיב'כ ליײװ ---

 .לעװש רעד ףיוא ןברַאטשענּפָא ןענעז ךעלדיימ יד

 .ןָאמעג עשטרוב או עילעפ טָאה --- ...טסייטשרואפו ---

 ?טשינ ךיא ןוא ,טסגעמ וד .ייטשראפ'כ ---
 .ןלאפעגנייא טשינ לָאמנײק רימ זיא'ס ...וד רעֹבָא ,ךיא אלימ ---

 | ?עמָאל א יצ עטאברָאה א ןיב'כ ?סָאװראפ ---

 ךיז כָאה'כ !טעכלעזא סעּפע טנָאזעג טשינרָאג בָאה ךיא ,עשזדאמ ,רעבָא --

 טכַָאה וד זא ,טנָאזעג טשינ לָאמניק ןדנוא ךָאד טסָאה ,טרעדנוווראפ זיולב

 :קעווא ךיז לָאְ;ו רע ,טשינ ןעמ ןָאק טנייה זאא ,ןקענאי ןגָאז דלאב לעוו'כ .רוחב א

 ,סע קנעדעגראפ ךיא ,ןטָארטענּפָא דימת רימ טסָאה וד ?ייװ ,ּפָא טערש'כ .ןייג

 ןַא טָאה .טעב ןטצעק םוצ ןעגנאגעגוצ זיא עשזראי ,ןפָאלעגסיױרא זיא עילעפ

 | .ןשיק א ןוא ערדלָאק א ןעמונעג ןגָאז ֹוצ טרָאװ א

 ,ןסיװ ײז ןלָאז -- ןָאטעג עשטּפעש א יקצנערָאב טָאה -- םעּפע טגָאז --

 | | ' .ריא טנעז סָאד זא

 סָאד ,טַאּפאלק ןקיזָאד ןראפ ,עשזדאי עננאּפ ,רעביא רעײז ךייא טעב'כ ---

 | .ןעשעג טשינ רעמ ןיוש טעוי

 ?םנעעג ענעי טָאה ---- ןפָאלש וצ וװ ןבָאה רימ ,,סיוא טשינ טכאמ'ס ---

 :ענטעב ריא טימ ןאנעגסיורא זיא ןוא םיטש ןײז ןיא קידנכרַאהנײא ךיז ,טרעפ

 : ר .ןיירא ךיק ןיא טנאוו
 :עג עילעפ טָאה בוטש רעד ראפ .רעטצנעפ ןופ ןגיובעגסיורא ךיז טָאה רע

 י- .טשינ ןפוא םושב ןעמ ןָאק טנייה זא ,ןיקסרויאב טסיירש
 .ןָאטעג ףור א ענסנעשטש טַאה --- קענאי --|

 .ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה רענעי

 ג רעכיז ןיב'כ .ןקעילָאב ףיוא ןבילקעג ןיוש ריז בָאה ךיא ...ריד לָאז ,דא --

 | !רע זיא סָאד זא ,ןעוו

 .=ורסיוא ןימ א יוװ םנייה ןיא רימ ייב ,ייטשראפ ...ןיימ'כ ,רעדורכ ,וד ---

 | | | טרערעגנעמאזוצ ךיז רימ ןבָאה עוואבאז רעד ףיוא .ץכעפ

 ,ןבעלנעמאזוצ ךעלקיפג א ...קיצניג ןײז רימת ךיא לעװ ריד !ויטשראפ'כ ---

 !רעליירפ ךיז שלו
 קידנּפאלק רעװש ,טרישראמעגקעווא ןוא זעילעפ ןָאטעג עקָאמשט א טָאה רע
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 ?לעװ ,יקקרויאב רעמיישעג רעדי --- רערעכיז ןוא רעכיוה א ,סעילאוויטש יד טימ
 | | : .סקאוו יװ ןורכז א טָאה רעכ

 ןסעזעג ןיא יקצנערָאב .רעטצנעפ ןופ טיירדעגקעװא ךיז טָאה ענסנעשטש
 ;עז יז .עטנרָאזאב א ךיֹוא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס ,עטרעקיוהעגנייא ןא טעב ןפיוא
 א טבעלעגפיוא סעפע ןגעװ סגידניירפ יד ןבָאה ךיק ןיא .ןיילא ןעוועג רעחיוו ןענ
 .טעש זדנעוו

 | / לננאֿל ןופ ןעמאזוצ ןיוש ןבעל יז --
 ןעוו .ןפָארפעג יוזיא ןיוש בָאה'כ .שדוח א ןופ ָאד ןיב ךיא ,טשינ םייוו'כ ---

 / ןיא טלמעד ןּפָאלש רימ .יקסרויאכ טמוק ,ףרָאד ןפיוא םיורא טרָאפ עשסלא יד
 .ןיקסרויאב םימ עילעפ ,ביל רעײז ךיז ןכָאה יז .ךיק

 ?םיא טימ הנותח טשינ יװ טָאה עשז סָאװהאפ ---
 :עג טָאה סָאד -- ןבָאה הנותח טשינ ןענַאק "ערעדאמ,, ןופ ךעלדײמ יד --

 .דאז עטושּפ אזא טשינ טייטשראפ ענסנעשטש סָאװראפ ,ףרווורַאפ א יו ןעגנולק
 ;ןלעצ , רעד ןיא ןטעברא זומ יװ ןוא ,טגָאזעגּפָא דלאב יז טָֿאװ עיצקעריד יד -- =
 ?םעווש ןוא רעדירב ןוא עמאמ א טָאה יז . ןאבוק ןייק סעּפע ןקיש וצ ידכ יי
 ,מעברא ערעסעב ןגירק קענאי טעװ רשפא ,תונמאנ ףיוא ליײוװרעד ײז ןבעל .רעש
 .עטאהעגצהנותח ןָא טמענ עמ ווװ ,ןיהא ןּפופשנירא ךיז יז טעוװ רשפא רעדָא
 .ןעמענ ךיז יז ןלעװ טלמעד

 ומ'כ ןעוו .ןעשעג יוזא זיא'ס סָאװ ,עשז דאמ .עננאמ ,ערקירּפ רימו זויא!סו ---
 ןייז סיוועג ףיוא טעוװ טציא זא ןוא ;ןָאטעג רימ ראפ טָאה ריא סָאװ ,טכארט א
 | א ...ירעדיירעג א

 סָאװ ,רקיע רעד ?ריא ןוא ,רעביא טשינ טימרעד ךיז םענ ךיא ןײז לָאז --
 ךיז טנייל .ןיוש ןוא רימ ייב טכאנ יד טכארבראפ טָאה ריא .תודע .ןבָאה רימ
 .סעינַאמערעצ עכלעזא ראפ םויָצ יד דָאש א זיא/ס ,ענסנעשטש ,ןפָאלש

 יב ןפָאלשרעביא יװ ,ןבילבעג טשינ הר ערעדנא ןייק ךעלקריוו זיא'ס
 :געגנעהּפָארא ,קידנזאג טגיילעג ךיז טָאה רע .ירפרעהניא זיב העש עכעלטע יד ריא
 טָאה ?וויטש יד ןעמעננ ּפָארא .טעב סָאד ןקידורבראפ וצ טשינ  ידכ ,סופ יד קיד |

 רָאנ -- סעקטעּפראקש עשציוושעגכרוד טאהעג טָאה רע לײװ ,טנַאקעג טשינ רע
 !סיפ יד ןופ ןריּפש ןבײהנָא ָאד דיז לָאז עס ,טקעפעג טָאה סָאד

 םענופ פירקס א ,לדיילק ןפרָאװענּפָארא ןא ןופ דרָאש א שכרַאהעג טָאה רע
 לָאז יצ ...שטפעשעג א סעּפע ,ץָאק ןרעטנוא טקורעגרעטנורא ךיז טָאה יז ןעוו ,טעב
 ?ערעשטאפ טנַאזעג ןבָאה יז

 נָאקעג טשיג ךאז ןייק ךיז טָאה/סי .ראפעג רעסיוא טליפעג ךיז טָאה רע
 ןגעוו  טפדנאהעג דיז טָאה'ס -- ?סָאװ זיא ונ ...ָאי ולומא בוא רָאנ ,ןקעדפיוא
 ,יוזאיוו טשינ ןיילא סוייוו רע ,םכוזרעפייא בילוצ טעגרהחעד טָאה רע .לדיימ א
 ;לָאװער א ןעמונעגסיורא טָאה קעילָאב ןוא ,טפיוזראפ ןעוועג יז ןענעז עדייבו ליײוו
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 א םנטסמעה ,עשיטילָאּפ ןייק טשיג ,עוואהפס עקענימירק א ןייז טעװ סָאד .רעוו
 .טגרָאװאב םיא טָאה יז גולק יו ,ןייא טשינ וקיפא טלאפ ןיקצנערַאב) ...רָאי רַאֿפ

 ?ןגָאזרָאװ טנרעל ןגםיוא ךיז ריא טָאה ווו --

 ,עינעמור ןופ ,עקניטלא ןא ענייא ןעוועג טרָאד זיא'ס .יירעטפעה רעד ןיא --

 .טגרעלעגסיוא רימ יז טָאה -- רעממ ומלעמאק א דָאנ חנמלא ןא
 ? רע ט סא טיידאב סָאװ ןואז ---

 טבראטש ןוא טבע? ,ןריוכעג טרעוו שטנעמ רעדעי .ןרעטש א זיא סָאד --

 ןבָאה ראפרעד ,ךיוא ךיא ןוא ,ןרעטש ןשיאיגירפ א טָאה ריא .ןרע טש ןייז יולי

 ןיופב ךיז ןפערש ןכאז עכלעזא וא ,טכארטעג בָאה'ב .טננעגאב טגייה ךיז רימ

 ךיא סייוװ ,ײרעגָאזהרָאװ טימ טנעקאב ךיז בָאה'כ םניז ןופ רעבָא ,ןענאמַאה ןיא

 ...גנירצלא ןַאק דע ט סא זא ,טייקרעכיז רעלופ רעד טיט

 .טצפיועגּפָא ןצראה ןיא ענסנעשטש טָאה --- ?זהנאג א
 ןא .טקירדעגוצ םיא טָאה םייקמאזניא יד ,טעמוא ןא ןלאפאב םיא זיא'ס

 א  ןבעל טניל רע סָאװ = ,םעד בילוצ רעקידנעמעלק ךָאנ ןיא סָאװ ,טייקמאזנייא
 לסיבא שטַָאכ טלָאוװ יז זע .ןדנאג עמעלּפמָאק א רעבַא ,דָאד ?דיימ טוג א ,?דיימ

 עמו ןסעומש ןיא רעבירא| זיא טכאנ יד רעכלעוו םימו ,רענעי וצ ןעװעג ךעלנע

 רעד וצ טארוקא .ןעועטנורנרעד ןשטנעמ א טנַאקעג טָאה ענעי !ןעװו טשינ טסייוו

 - | "!ּפִא טשינ טּפעלש רַאנ, ;ןפורעגסיוא יז טָאה םייצ |

 טייצ יד ,גנאקק ןוא גנוגעוואב ןָא ןגיוצעג גנאפ קיחקביא ךיז ןבָאה ןטוגימ יד |

 טָאה רעטצנעפ ןרעשניה .ןעמעטָא ןשימטיר א ןופ טניוװראפ ,טּפעלשעג ךיז טָאה
 .דםח א יװ םכזק ןטעבעג םייקיורג:ןענינאב עשיטַאטש עטסיירדמוא ןא

 ףיוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ?דיימ סָאד .ןָאטעג עּפירקס א טָאה טעכ סָאד

 :עג ןיא ענסנעשטש .קיכאוו ןוא טרירשנעצנָאק ןעוועג זיא םינּפ ריא . ןגיובנלע ןא

 עינַאנ יד .רעױּפ רעטרעשאמראפ א יוװ ,טנעה ענעפרָאװעצ םימי קידנזאנ ןפָאלש

 ןכירטש יד רעכַא ,תוזע רענעגייא רעד טימ ץלא ךיוח רעד ןיא טצראטשעג טָאה

 ;ערב ענעביוהעגפיוא יד .קורדסיוא ןשלגניי א טעמב ןיב ןרָאוװעג רעדלימ ןענעז

 ?ילנראפ זיא ןּפיל יד ףיוא ןוא ,שייקשרעלקראפ ןופ ןטָאשי א ןפרָאװעג ןבָאה ןעמ

 - טָא טמולחעג טָאה םהעטיול סָאװטסעּפע ןגעוװ .קכיימש רעבראה א ןרָאװעג םרעוו
 ןייז רשפא ,ןצעמע ןוא ,ןסיװעג ןייר א טימ שטנעמ א ,ענסנעשטש עריב רעד
 יי | ...ןפעבעגרעביא ,ר עט ס א

 ;ראפ לײװ א ףיוא ןענעז סמערָא עריא ,ןגיוצענסיוא ךיז טָאה ?דיימ סָאה
 יב | .ּפָאק ןרעביא ןפלָאהאבמוא ןרָאװעג טפייטש

 ןענעז סע -- .ןבירטעגרעטנוא ךיז יז טָאה -- ּפָא טשינ טּפעלש רָאנ --
 ...ןקיטעּפשראפ טשינ ךיז רַאט עמ עכלעוו וצ ,ןנוצ ןאראפ ךעֿפקריוװ

 יד ןיא ךיש יד טימ ,שײהרעסעװרָאב זיא ןוא ןַאטעגנָא קילייא ךיז טָאה יז

 | ;ּפערטמ יד ףיוא ןעגנאנענסיורא םייהרעליטש ,טנעה
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 טארוקא ,גָאט רעקיטכערּפ רָאנ א ,לירּפא רעטסקיסיירד רעד ןעוועג זיא'ס

 טדערעג עקַאט טָאה'ס ןכלעוו ןגעוו ,בופ:םוי םעד ןוא גנילירפ ןרַאפ טסַאּפ'ס יו
 0 .יקסװָארטַאיּפ טאטוּפעד יעזָאלוקעצ , רעד ראפ

 םענ רע טָאה ,עליוו סרָאטקעריד םייב עקוװורומדָאּפ רעד ףיוא קידנעייטש

 .םזילאטיּפאק םעד ןנעק טרענודעג ןוא ?דרעביןניצ ןטימ טלקָאש

 ...יאמ ןטשרע םענופ גוצ ןיא ןגרָאמ ןעוו ,רעצונסיוא יד ןרעשיצ .ןלָאז --|

 ,קירבאפ ןופ קידנעײנסיורא .טכרָאהעגנ םיא ןבָאה ךס ןייק טשינ רעבָא
 2עד ןקיזָאד ןפיוא ןָאט וצ קוק או ידכ ,רעיופ ןיא ןפמלאהראפ ןשטנעמ ריז ןבָאה

 - ןקיירטש ןכָארבעג םעד ראפ ןֹוא ,ןטאראפ לָאמ יײװצ יז טָאה רעכלעװ ,טאטוּפ

 - םנעיילעג םנמצעל טָאה'ס סָאװ ,ווירב א ןופ סיורוא טגנירד'ס יװ ,עקירעמא ןיא

 | י- .יקסוועשטמַאט
 / רענעסירעגרעטנוא ןא טימ יײז וצ טצוּפעגוצ ךיז רע טָאה -- !םירבח ---

 עשיטסילאיצַאס סָאד טניל טנעה ערעייא ןיא --- .םיטש רעקידנעמענכרוד ןוא

 - | ' !םירבח ,םזילאיצַאס רעשיליוּפ רעד ןוא ןליוּפ

 ,ייז רעביא ןעגנָאהעג רע זיא ,ןפעכאטש ענרעזייא יד ראפ ךיז קידנשלאהנָא

 | | .גייװצ עצראווש עטנקירטעגסיוא ןא יו

 זיא'מ ןוא -- !רבח-א רימ ךיוא --- סעקראב יד טימ ןגיוצעג זיוקב טָאה'מ

 ךיז רע לָאז -- ןקראּפ סערעדנאפ רעטניה םיא קידנזָאלרעביא ,,ןעגנאגעגקעווא ,

 | .ןזארפ ענעגַארטענּפָא ןיא ךיז טצוּפ סָאװ ,עדניּפ עטלא יד ,ןעיירש טרָאד

 .ןפַארטעג ָאד טָאה רע סָאװ ,ןעשזחאמ טימ ןעגנאנעגקעווא זיא ענסנעשטש

 ןיא זא ,ןגָאז טנָאקעג טשינ ריא טָאה רע ןוא ,טקידיילאב שוריפב ןעוועג זיא יז
 ,ײצילַאּפ רעד ראפ קידנכָאה ארומ ,ןעגנאגעג טשינ םענייק וצ רע זיא בײהנָא

 ;טריּפשעגכָאנ טשינ טרעװ רע זא ,טקיאוראב ריז טָאה רע ןעוו ,רעדיװ ךָאנרעד

 - .יטראּפ רעד דצמ  רענוד רענעי ןלאפענּפַארא םיא ףיֹוא זיא
 רימ טימ) טאהעג טָאה ריא .עשזראמ עננאּפ ,ןסערעד טלָאװעג טשינ בָאה'כ -- |

 ...שטנעמ רעדמערפ א ,סנקירעביא .טָאּפאלק גונעג
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 טפראדאב טָאה ריא ,סנייצלא ,רעדמערפ ןייק טשינ -- רעדמערפ א --

 ,ןעמענאב טשינ רָאד ןענָאק ײז .ןעשזדאי ןוא ןעילעפ בילוצ יבשטַאכ !ןעמוקניירא)
 ןוא ונ ,ייז ןגָאז ,ןקיטכענרעביא םוָאלעג םיא טָאה יז .ןטיידאב לָאז סָאד סָאװ

 | ?ןפָאלשנא רע זיא סָאװראפ !ןפַאלטנא זיא רע ?סָאװ

 ןבױהעגנָא ןוא -- !ריד טקנערק סָאד טָא -- ןענאטשראפ טָאה ענסנעשטש

 | | .ןקידלושטנא ךיז

 םייקזייב רעטשרמולכ טימ ןסירעגרעביא עשזדאמ םיא טָאה --- עינאּפ --- י
 ריא זא ,ןעעז יז ןלָאז ...םערָא ןרעטנוא ךימ טריפ ןוא ץָאלק ןייק טשינ םייז --

 יה | | / (ןפָאלטנא טשינ טנעז
 רעדנאנייא דיז ןכָאה סָאװ ,?רָאּפ גנוי א ראפ שטסאּפ'ס יװ ,ןעננאגעג ןענעז יז

 | וי .ביל
 ענסנעשטש ןכלעוו ןבעל , ןרעטמאל םעד ןעגנאגעגייבראפ םקנוּפ ןענעז ײז

 א ךַאנ דרַאמטסכלעז א, .ןיקסניבנָאג ןסַאשרעד קירוצ ןכָאוװ ייוצ טימ טָאה

 :רָאפ,, ןיא "יקסוואיוק סערּפסקע, רעד טליײטעגטימ ץרוק טָאה --- "עוואבאז

 ןעמונעג ךיז טָאה ,דנאטשוצ ןרעטכינ םשינ א ןיא קידנעניפעג ךיז, -- ."ןלאפ

 :אב ןָא ,טלא רָאי 29 ,יקסניבנָאג וואקסעלָאב סָאש:רעװלָאװער א ךרוד ןבעל סָאד

 | | ."ונוקיטפעש

 טּפעלקעגוצ:םורק א ןופ עלעקטא? א טכיײלבעג ךיז טָאה ,ןרעטמאק ןפיוא
 :אמ) .רעטסיילק רעשירפו ןענורענּפָארא טָאה'ס' ןכלעוו ןופ ,לריּפאּפ:קורד ןיילק =

 - םארנָארּפ רעײנ א סע זיא רשפא זא ,קידנענימ ,ןענעייל ןביױהעגנָא טָאה עשזד -

 | | | | .?עצנַאלס,, ןופ

 ?עפ יד רעטנוא ,טנַארפסשײהנײא ןא ןיא ,יאמ ןטשרע ןופ גָאט םעניא , ---

 סָאד ,ןענאד ןופ קעווא טמוק '*...ןרירטסנַאמעד רימ ןלעוװ םזינומָאק םענופ רענ

 | | !לאנעלמוא רעכיז זיא
 ןענעז יצ ,לסקא ןרעביא קילב א ןפראוו וצ זיופכ ןזיוואב טָאה ענסנעשטש

 גנוריגער רעד טימ רעדינ ,רָארעט | ןשיטסישאפ ןגעק :ןעגנוזָאל עלא ןבענגעגנַא
 .ּפָא ןקידלַאב א ראפ ,עצעה רעשידיי:יטנא רעד) טימ ,עקילקנעיצאנאפ רעד ןופ

 | | *.ץעזעגיעיצאקיפינוא םָאד ןפוד
 ןוא --- .טצפיזעגּפָא עשזדאמ טָאה -- ןגָאלש רעדיוװ דיז ןעמ טעוו ןגרַאמ ---

 ;אזוצ ןיגסיורא טשינ ײז ןענָאק יצ -- ןופרעד ןעמוקסיורא ןצעמע טעװ סָאוװ

 ?ײַאלאיצ עשזַאב; ףיוא יו ,ןייפ ,תודחא ןיא ,ענומָאק| רעד טימו סעעּפעּפ יד ,ןעמ
 :עגרעטנוא ענסנעשטש טָאה -- ןעגנאזעג טימ עיסעצָארּפ אזא טימ --

 ,ןיקסוװָארטַאיּפ ןבעק ,קאשטיניײלָא ,ןּפוקסיב עדייב טימ -- ןַאט ריא ןיא טּפאכ

 !יאמ רעטשרע רעד ןייז טקיליײהעג לָאז ,היוללה :ןסאמ יד ךָאנרעד

 -ױַא םעד ןופ טכער עלַאיצָאס יד טצענערגַאב רעט ךַָאנ טָאה ןיעזעג עקיזָאד סָאד

 .ןשטנעמ ןקודנטעב
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 טמענ ןענאוונופ .לדיימ ןקיזָאד ןופ םייקדנילב יד טגערעגפיוא םיא טָאה'ס

 ?עלעמעל א ןופ גיוא ןטימ רַאג רעדָא ,שילידיא ,ןירג יז טעז ץלא סָאװ ,סָאד ריז

 .טסגירסמַאנ רעקיאמטשרע ןימ א סעּפע

 ,ןבעל } ןוא טיופ ףיוא ףמאק א זיא'ס ,תודחא ןייק ןייז טשינ ןָאק ָאד --

 י זדנוא יז רעדָא ,יײז רימ רעדָא ?ייוו

 !?סָאוװ ראפ :ןסירעג רדסכ טָאה ןצראה ןיא ןוא ,טשטייטעגמיוא ריא טָאה רע

 םיא טָאה ראפרעד ,ײטראּפ רעד ראפ טלעששעגנייא ןכעפ סָאד ךָאד טָאה רֹע

 | !טמירעג א טימ -- ןרער וצ סָאװ ָאטשינ ,טקנאדענּפָא ןייש ייטראּפ יד

 ,ןרעטש ןיא טבײלג ריא .םענאבטלעוו ןכעלרעגריבניילק א טָאה ריא --
 טביולג ר"א .גנוטוידאב א סעּפע טָאה ,רע ט ס'א ןא ךייא טיוק ,ןרעמש א זא

 .ןטייקשיראנ ענעדיישראפ ןיא

 ,עשירפ אזא ,םיא טימ טציירעג ךיז יז טָאה --- ?ךָאנ סָאװ ןיא ןוא ---

 - עלעּפאק א ריא טימ עקיצַארפ אזא ,?יומ ריאו ףיֹוא ןקוק לָאז עמ ןעוו ,עשירגיק א

 | ֹ ?רָאנ סָאוװ ןיא --- .לזענ םענעסירראפ)

 !ננורינער  רעדו שימו עקילייה/ יד ןופו ןרעקהאפ ןקיטסייג םעדו ןיא ---

 ' !ריא טעז ,ונ ---

 זא ,רעסעב טרָאפ טייטשראפ גנורינער יד זא ,ךיװ טכוד ךייא !ָאי ,וג --
 א טםניילעגפיורא ףכית זיא ,ךָאל א ץענרע ךיז טכאמ'ס ןוז ןוא ךיז טםימאכ יז

 ;אכ טימ טרזחעגרעביא רע טָאה -- רעטסאלפ א ןוא רעט סא ןא !רעטסאלפ

 עלעמלעוו עצנאג סָאד ,םענאכטלעוו רעצנאג רעיא ןזיא סָאד טָא -- עיצקאפסיט

 םָאר ןענקָא דַאמס רעטניה סָאװ ?ײװ ,ענלַאדַאטס זיב ןיולב ,עלעקנויניציּפ סָאד

 !ךייא ראפ טשינ ןיֹוש ןזיא

 2ציּפ א ןא ,סָאװ יא ,ונ --- ףירגנָא ןיא ןעגנאגעגרעבירא זיא עשזדאמ

 ,ןרעג טשינ טרעפטנעעג ענסנעשטש טָאה טציא !האנש ןָא ראפרעד) ,עלעקנויג

 :קערש יד ןֹוא םיא רעכיא טּפשמ ןקיטכענ םעד ןניוא יד ראפ קידנבַאה רעדיוו

 +?םיורא  םיא שעוװ עמ בוא = ,ןעניפעג ךיז טעוו רע רעכלעוו ןיא ,טייקרעֿפ עכעל

 2 | י .ןפראוו
 :ענּפָא ןיוש םיא ךיז טָאה -- יז ןעּפעשט .ןרָאװעג קיטלינכײלג זיא רע

 | .םניוו ןפיוא יוװ סע רָאד זיא -- טסנרע רעחיוו ןדער ,טסולג

 ;ריפ ןיא ךעלפערט יד יב ,רימ 2 ריא יב טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ייז ןעוװ

 ןיא טכאנ רעכעלקנעדעג רעד ןיא ןלאפעגניירא זיא רע ןכלעוו ןיא ,ןיירא ?זייה

 גָאז א רעכַא םָאה יז ןענענעזעג ךיז טלָאװעג רע טָאה ,טונימ רעטצעל רעד

 טימ ןָאפעג שמאּפ א ןוא -- סגעוו לקיש ! א ןשויקגאב ךייא לעוו"כ ---- :ןָאטעג
 . .טנעה יד |

 ריא ןוא סעשזהאי ,סעילעפ ּפעק יד טקעטשעגסי ורא ןבָאה ?דנרַאג םענופ = |

 | -  .העטצנעפ ןיא ןופ סעינָאעּפ יירד .סעמאמ
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 לעוװ ךיא --- ןָאפעג יירשעג א יז טָאה -- קיטימ םעד רעביא טזַאל ---

 | | | .ןייגברור ?סיבא ךיז
 עשזראמ ןא ,ןעזעג ןבָאה םעטנכש .עלא ןוא ,טמערָאעג ןעגנאטעג ןענעז ײז =
 .ןענסנעשטש טימ םײג יז זא ,רוחּכ א טָאה

 ףיוא טּפאלקעגסיוא יז טָאה ,ןקידנצנאטפ א טעמכ ,טָארט ןשיטסאלש ןא טימ

 ;םָאװ ןופ שייקרעכיז יד --- טייקרעכיז ריא ראומָארמי םענופ םעטילּפניטש יד

 ?ןיירא  רכק ןיא זיב טייקראבקנאד קידקוש ריאו זיא רע זא -- ?םיא טָאה יז זא

 ,טכרָאהעג ,עטמיורטראפו א יצ ,עצלָאטש א ,ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןא טימ ןוא

 ענסנעשטש סָאװ ,טָאד טכרָאה יז זא ,לעטשנַא ןא טכאמעג ןיולב רשפא ןוא

 0 ?!=רעװַָאשאמָאט,, רעד ןגעוו :טרעלקעגפיוא ליּפשיײב א יוװ ריא טָאה

 םעד ךיז ןענַאמרעד םייב םילכ יד ןופ סיוחא ,ןרָאװעג רערעטייה ןיא רע

 אזא -- :עיסאּפ רעטעװעמאהעג םימ סרעמיצעג טָאה םישש ןייז .?דניווש ןקיזַאד

 !ןסערעטניאןסאלק יד רעכיא ךיװ ןלעטש רעײז ,ןירַא עמאמ רעײז ןיא חור א ,זיא

 . ןופ ןרעקראפ עקיטסייג סָאד ,רשווי רעײװ --- .טָאּפש טימ טעשיצעג רע טָאהו --

 .?םָאװ .,גנוהינער רעד טימ עקילייה יד

 | :ףיורעד עשזדאמ ! ןוא }

 !ויא ַאד ןייש יװ ,קוק א רַאנ טיג ?ןעמענוצרעביא יוזא ךיז םניופ יצ --- 

 יד ,שיילפגדרעפ ןופ עקטאי טעלאבאכ ךיז רעשניה ןוָאלעג ןיוש ןבָאה ײז

 2 וי ןשיטַאטש ןיא ךיִז קידנזָאלנירא ,גָאר ןפיוא םענורב םעד ,רעזייה עטצעֿכ

 א ,סגנירג ןטשרע ןטימ טקעדאב ריז ןבַאה סעקזערעב עסיײושםיוש ווו ,לדלעוו

 טָאה ןוז עקידנדנעלב יד .?מילבכופ א ףיוא ךוּפ יװ ,סטכייל א ןוא ךָאנ םכיילב

 .רעד ףיוא ןטָאש םנּפַארט שניורב טימ טעשירּפעג ןוא םיולבעג םעה ךרוד ךיז

 ףעג ךָאנ טָאה דרע רעד ןופ .העירז רעדעי ראפ עמיירג א ,דרע רעטשיוּפענפיוא

 םעניא ןריוי סָאװ ,ןפפאז ענערָאװעגרעיױז טריּפשעג ריז ןבָאה'ס .טלעק א ןגיוצ

 יד ןופ ,תוחיר עקידנשיוראב טכייל ןוא עכעלסיז עקיזָאד יד ןופ .טנורגרעשגו

 ןיא קידנבעװשמורא ,ןבַאה עכלעוװ ,ןכראל יד ןו ,ןהילָאק:עילאווָאנ עקנישיר

 ןפיוא רעשירפ ןרָאװעג זיא --- דלאווגנוי םענעזערעב ןרעביא ןעגנופקעג ,דייה רעד

 .ךיז ןשיװצ רעכעלנערטרעה סעּפע ןֹוא ,רעקידהחונמ ןוא ,טימענ

 ?עגניירא ןוא ןָאטעג גערפ א עשזראמ טָאה -- ?ןייש טשינ סָאד זיא --

 2ענּפָא רעדָא ןביוהעגפיוא קידנעײגיבראפ טָאה יז סָאװ ,ץלא טנאה ןיא טּפוטשי

 - יװ ןצנאנגיא ,עננאל ךעלעצעק .עלעמילב ,טשודיחראפ יװ ,יולב א םעפע .ןסיר

 רעטנוא ללש א ןעוועג ןענעז יז --- עטקעלפעגטולב זײװרעטרע געניורב ,סעצענעס

 ,זעב ךעלגנעה עטפיוקראפ יוװ ,ך ָאנ עצראווש ,עסילבעצ טשינ .געוו םייב לָאּפָאמ א

 :קרעוו םענופ עלעצראּפ ףוס עמאס ןזיב דנָאגאכָאנ ןוא םכידעג גד ןסטקאוו עכלעוו

 ןא ,טגָאזעג יקסועשטמַאט טָאה םיא וצ קידנדניבנָא רעלמענ .עססומ רעריט

 | י .טעוועססומ קעילאוו
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 ,רעקירלגימ ןוא רענעטעבעגמוא ןא ןעוועג זיא רעדורב ןגעוו קנאדעג רעד

 רעטקיאוראב א ,ןעשזדאמ קידנלײאכָאנ ,ןריולראפ דלאב םיא טָאה ענסנעשטש

 ?נא8 םוש ןייק יוװ ,טאהעג יז טָאה עכלעזא ןוא -- םירט עריא ןופ םעטיר ןכרוד

 טקנעדעג רַאד ,טמערָאעג ןעגנאגעג ךס ןייק טשינ רע זיא תמא ןא סָאװ .ערעד

 ןפיוא ןעגנָאהעגנָא ,קישרא:םליפ ןעגנאגעג דימת זיא ,לשמק ,עכָאז !סע ךיז

 .ןעמולב:הוואת עטמסראפ ןופ עביל רעטשרמולכ רעד טָא ןופ עטעירּפעצ א ,םערָא

 זיא רעדיוו ענעי :קלאוווס ןופו ,קלָאּפ ןיא ןעניד ןתעב גנוריסאּפ יד ,עשאטס רעדָא

 רעבָא .דיז ןענייפווצסיוא ףיוא קידנפײטשנָא דיז ,טזײרּפשעג רָאנ ,ןעגנאגעג טשינ

 2עג א םיא טריפ יז רָאנ --- יז רע טשינ .טושּפ ןוא טכיײל דיז םייג ןעשזדאמ טימ

 ?רעדיװ ןטימ קידנעלסיירט ,סָאװ:סעּפע וצ ענעגיובעגנָא ןא ,סורָאפ עטקערטש

 םיוכרוה אזא סעּפע ,ןטסיורד ןוא ןעיירפ א ,גנאג אזא זא .עלעקווישזנ ןקינעּפש

 ןיז ןסיוועג א ןיא ,!ערעדאמ, ןופ ?דיימ א ןבָאה סע לָאז ,גנאנ ןקידנשיוראב

 !ןדנאגנ עטעלּפמָאק א רעבָא ,לדיימ טוג א

 א טָאה עלעקרעיזָא סָאד .ענווישזג רעד וצ ךיילג ןעמוקעגסיורא ןענעז ײז

 .ןבילבעגנייטש ןענעז יז זא ,סעטסוק יד רעטניה ןופ םעצולּפ יוזא ןָאטעג ?קניפ

 ןזיב רענעטָארפעגסױא ןא ,סנירג ןופ רעטקילפעגּפָא ןאי נערב רעקידהעביאנגעק רעד

 יװ ךיז טָאה ,םעקדוב ןוא סרעטיישרעייפ ןופ ןריוושעג ןיא ןצנאגניא ,דמאז ןליוה

 םייב לדלעװ ןרעטניה ךיז קידנעיצקעווא ,ןרלאפ ןיא ?קע תמחמ ןּפמורשעגניײא

 - .טנָאזירָאה
 ?אמ ךיז טָאה --- וליפא דס א ,ךעלזייה ןנעווטסעדנופ ןאראפ ַאד ןענעז --

 =עג ןעמ טָאה רימ ןוא --- .גנושיוטנא רעסיוועג א טימ וליפא ,טשודיחראפ עשזד

 .רעבירג ןיא עלא ןעניוװ ענווישזג ןיא זא ,טגָאז

 רימ ןבָאה טלמעד .עלא ךעלקריוו -- ןטסונא .טפלעה ףיוא טפלעה' ,ןײג --

 0 | | .עװַאלזָאק ןסייהעג

 ,קָאינּפ ןפיוא טצעזענוצ ךיז ןבָאה ייז .עברעוו א ןסקאוועג זיא גערב םייב

 ןבייהוצפיוא רָאנרעד | ידכ ,רעסאוו ןרעביא קיגיל ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה רעכלעוו

 | .ןיוהק עקיטפאז ,ערעווש א דייח רעד ןיא

 :נוא יא סָאד ?ןייטש ןסיורג ןבעפ ?ריא טעז לנרעב ןפיוא עּפולאכ יד -- |
 א ןוש9 רעקװאלצַאלװ ןפיוא  ,בורג א זיא ןייטש ןרעטניה .עּפולאכ רעזד

 | .םעדאשז- ,ערעדנא שציא ןעניוװ טרָאד .ערעזדנוא ךיוא ..."הבית,
 ןגיובעג ךיז טָאה טערעשט רעכיוה .קידהוולש ,קידתובחה ןעוועג ָאד זיא'ס

 ןײשּפָא ןא ןפרָאװעגקירוצ טָאה רעסאוו עטלקניפעצ סָאד ;קיגנאז ,קילעזקילג

 רערעדנא רעד רךָאנ ענייא ךיז ןבָאה סעילאווכ עקידנרעמיש יד ,טערעשט ןפיוא

 :לָאװ יז יװ ,דעלננעטש עקירעי:ייה עשירפ יד רעביא ךדייה רעד ןיא ןסָאגעגרעביױא

 רעד ןופ ריז ןגיוװ עקיזָאד סָאד ןוא ,ייז רעביא טפופ רעד ןיא טרעטיצעג דָאנ ןט

 | .גנונָאמרעד עטוג א יװ ןעוועג זיא ןייש
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 א טקיטסירקעג טשיג ריש:ריש ךיא בָאה עברעוו רעקיזָאד רעד רעטנוא ---

 | ...עלעקווודישז סיוועג

 | ?ןקיטסירק טָאז ריא ,זדנָאשק א ןעד טנעז ריא ---

 רימ ,הטוש א ןעועג ןיב'כ .קירוצ טייצ רעגנאֿפ א םימ ןעוועג זיא סָאד --

 :נופ סע טָאה ,עלעדישז א טעשטנעיווש קילַאטאק א ןעװ זא ,טכאדעג ךיז טָאה !

 .שידי רעײז טשינ טלמעד זיא עלעדישז סָאד ןוא ,טרעוו א סעּפע ןגעווטסער

 ...רעלטנגייא עשטגיירב ,עשטנַארב יד ,דניק םוג א ןעוועג זיא סָאד ןוא

 ,קירוצ רָאי םקעז טימ .ןגרָאמירפײיאמ םענעי ןגעװ טכארטראפ דיז טָאה רע

 :יא ?גיופ א ןופ ןטָאש א יװ ,ןרנווושראפ זיא רעכלעו ,ןענסנעשטש םענעי ןגעוו

 .עילאווכ רעטליּפשעצ א רעב

 - ןא ךיא לעװ רשפא ,טנָאז .ענסנעשטש עינאּפ ,טרָאֿפ ךייא זיא סעּפע ---

 0 .ןבעג הצע

 | .תמאב ,עשזהאמ יד טָא עכעלדע ןא ןעוועג זיא יז

 | .ןפערט דלאב יושייס לעװ ךיא ?ריא ט?כיימש סָאװ ---

 :עגסיוא יז רעגניפ ץיּפש א טימ יז טָאה ,יגק יד ףיוא יד ןייז קידנטלאה

 .ןעקנעלעג יד ייב םעיניל יד וצ טרירעגוצ ךיז םיהאב ךָאנרעד ,טעלג

 | טרערעגסיורא ךעלדנע יז טָאה --- טולב --

 ,ערעקירעדינ זוא ערעקידנעגניז רעמ א ףיוא טרעדנעעג ךיז טָאה םיטש ריא

 | :ףָאלש ןבלאה ןופ רָאװ טגָאז סָאװ רענייא יװ

 ...בעד נא מ--לע-- בא ב...טולב ןטנקורטראפ טשינ םעד טָא בילוצ --

 | !ןרָאצ רעכעלקערש א זיא -- יר א וו ירא ש

 טנָאקעג רעבָא טָאה ה'מ ,רעגויטש ריא ףיוא ןעבעכ ןבױהעגנָא רעדיװ טָאה יז

 : .ןקידנע טוג ךיז םעוװו ץלא זא ,ןיימשראפ

 :רעטנוא ךיד טעװ ם יק א ה .ריד ןגעװ טכארט םי ק א ה רענולק רעד ---

 | | .םורא םיוק טייג ןיילא רע שטַאכ ,ןציטש

 ןייז רעביא ּפָאק ריא ןגיינוצ ןטנרָאזאב םעד טָא ןיא עשונ אזא ןעוועג זיא יז

 ןיילא יז סיוכרוד ,עכעלנע טשינ םעגייק וצ ,עכעפנײװעגמוא ,עדפימ אזא ,לרֹול

 :מעטָא ןא טימ רערעדנא ןא םעּפע ךארּפשסיוא ןא םימ וליפא ,עלעציּפ ןדעי ןיא

 ...רעטקאראה ,רעוואה :קירדוצ
 | ?ויוש ---

 ןָאק יז זא| ,ןייג ףיוא ןַאטעג ?קָאש א עקעקווישזג ןקיטכערּפ ןשימ טָאה יז

 םימ ןסָאגעגנָא דיז ןבָאה ,עטירבעגּפָא יװ ,ענעפַאלעגפיוא ?סיבא ןּפיל יד !ךָאנ

 רעטרילָאּפעג יװ ןבָאה ךעלטייהג ןגיובנגער יד רעבָא ,טייקטיור ןוא רעטכעלעג

 וייק טשינ ללכ ןגוא --- ץנאלג ןרעפיול ,ןטכייפ ןבלעז ןטימ טליּפשעג רילָאקסוג

 | .עקידנאטשראפ ,עשיראג

 2םורא ; ,פורעגּפָ עגסנעשטש ךיז טָאה -- ןגיוטשעגטשינ:ןגיולפעגמשינ ---



 עס סָאװ ,סָאד רָאנ ,שודנאמ ,ןעבָאב רעד וצ טדער -- עציילפ| ריא קידנעמענ
 ?ךייא טמוק עשז ?פיוו .ןעמוקאב ריא טעװ סָאד ,ןגָאזרָאװ ןראפ ךייא טמוק

 - ,קיחנּפוטשּפָא טסורב ןַיז ןיא סעינַאלד יד טימ טראּפשעגנָא ךיז טָאה יז

 | : .טייקפסעפ ןָא ,קראטש טשינ רעבָא
 | | פא טזָאל --

 :טנָאז ,ונ --- .ןּפיפ עריא קידנכוז ,טגערפעג ענסנעשטש טָאה --- ?פיוו ---
 ' ?ל8יװ

 .עטרילַאקסונ יד .ןברַאטשעגּפָא םעטּפאר ןוא ּפָאק םעד ז טיירדעגקעווא טָאה יז
 םינּפ ןרעביא ,קערש ןופ טרעטיירבעגסיוא ענטומ דיז ןבָאה דעלטייה:ןגיובנגער

 רעכָא ,טזָאלעגּפָא טָאה ענסנעשטש ןא ,לקע אזא ןופ רעטיצ א ןפָאלעגכרוד זיא
 רעטניהו טָאה יז סָאװ ,ןופרעד עטפושיכראפ א ,ןָאטעג ריר ןייק טשינ דיז טָאה יז

 | | | / .ןעזרעד טערעשט םעניא ,םיא
 ןבָאה ?ברא:עהעיזָא ןכאלפ םענופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא טערעשט םענופו |

 | ."סםעקרעשטשאי , יד יז ףיוא טקוקעג

 ?רעהא ײז ןעמוק ןענאוו ןופ ,ענסנעשטש ,סָאד זיא סָאװ -- |

 ?ייםעקרעשטשאי ,, יד ןעוועג טשינ טסָאה .ענווישזג {ופ ,זדניא ןופו ---

 ?יולב יד ןופ קילב םעד ןסײרּפָא טנָאקעג טשינ טָאה יז לײװ ,טשינ םתסמ

 =ערעיָא ןקיּפמוז םעניא ןגיק סָאװ = ,רעלשינעעזראפ עכעלגעוואבמוא ,עסאלב

 עזָאלטולב .ןביז .טקעטשעגסיורא ךעלּפעק יד זיולב ןבָאה יז ןענאוונופ ,םיילש

 לָאמעלא ןוא ,שיפ יװ ,ןּפיל יד טימ טכאמעג קידנעמעטָא ןבָאה עלא .ךעלּפעק
 | .ןגיוא יד ףיוא ןלאפעגּפָארא רעווש דעקעדנגיױא יד יז ןענעז

 :ןָאטענ עּפוט א ,ןייטש א ןעמענ וצ יוװ טשרמולכ ןגיובעגנייא ךיז טָאה רע

 | !ךייא לע דיא !ווויססו אז ---

 ךיז ןכָאה עלא ןוא ,ןָאפעג עקיוושט א טָאה ,ָאינוב ;רעריפײעדערעשש רעײז
 :ראפ ענר א ףיוא ןענעז ,קידנעװערעקסיוא ךיז טײז א ףיוא ןָאטעג רעגלאוו א

 טמרעהעג ךיז טָאה װרָאשעג רעקידנעשטשעלעש א ןוא שטששילכ א זיולב ,ןדנוווש
 טָאה םיא רעטניה ןוא ,גערב ןפיוא ןזיװאב ךיז טָאה ָאינוב זיב ,טערעשט םעניא

 =עקעטש:טנאה עכאווש יד טלעטשעגרעביא םאזכרָאהעג עקעדערעשש עצנאג סָאד
 ,ןכַארקעג ןענעז יז .קע םייב שטשיװָאכישט עיסונא טימ ,רעטסגניי רעד טימ ,ךעל

 ןענעז עכלעו ,רעלסיפ ענעפלַאהאבמוא ,עכעלכייוו יד ?דײװ א יוװ קידנּפעלש

 .ןטניה ןופ ךָאנ דיז ןעיצ סָאװ ,סענזָארָאב דמאז םעניא ןכאמ ,גנורעטש א זיולב

 יוװ טארוקא ,ןָאטעג גָאז א גנערטש עשזדאמ טָאה -- ...סע ריא טנָאק יו ---

 - ,טעקאנ:בלאה ןענעז רעדניק יד סָאװ ,ןירעד ןעוועג קידלוש טלָאװ ענסנעשטש

 ןקוק ריא שנָאק יוװ --- ךעלהיח יצ רעדניק ;:וליפא ןענעקרעה וצ טשינ ,סעקעילאק

 !ײז ףיוא ךָאנ טעּפוט ריא ןוא ?קיאור ףיורעד

{ 
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 :אּפ א .ענווישזנ הוא אזא גָאלּפ א .זילאראּפ א ...ןפלעה ךיא ןָאק סָאװ --
 ,ןיילא ךיז ןפלעה ןוא ?קעּפ א ןיא ףיונוצ ךיז ןעמענ ײז .רעדניק יד ייב זילאר

 י | .טעז

 :ביב יד טימ ,דמאז ןפיוא טניילעגרעדינא ריז ןבָאה "סעקרעשטשאי , יד

  טלמיררעג ןבָאה יז .קילסוס א יװ ןסעזעג זיא ָאינוב זיולב ,ןוז רעד ןגעק ךעֿפ

 :טוא ,עטמעראוורעד ,עיליטּפער א ןופ טיײקילעזקילג רעטרענייטשראפ רעד ןיא

 םנזָאלבעגּפױא ןא ,לּפעק ןסיײװ ןטימ טיירדעג םאזכאו טָאה רע ןֹוא ,עכעפגעוואב

 .טעוועפאשטעג טָאה רע .ןָאלאב א; יו

 ןתונמחר ןייק ,ךיא עז ,טשינ ָאד טָאה ריא --

 טינ .ּפָאק ןרעביא סעדעי טיג ןוא ןקעטש א טמענ זיא ?טַאה ריא ןוא ---

 !ןבעג טשינ שטשיּפ ןייק וליפא לָאז עס ,ּפאלק ןטסעפ א

 :.ןעוועגזאלב וצ טרעהעגפיוא רעסעב ןיושי טלָאװ ריא !תמאכ --

 זיא ענווישזג ץנאג ,ןעמ טלמאז עקאט טנייה !"?רענענ , ןראפ טיג רעדָא ---

 רעד ראפ ,ןטקיטסירקעג טשינ םעד ,עקירפא ןיא י"?רענענ, ןצראווש ןראפ .בדנמ

 :עז יז ?רעדניק עקיזָאד יד ןָא ךייא ןעייג סָאװ *...עיצילאדַאס רעד ראפ ,עיסימ

 !ןדעיןג ןיא ןיירא ןלעוװ ,שקיטסירקעג ךָאד ןענ

 !ןייגקעװא לעוו'כ ןרָאװ ,ןיוש שנייווש ---

 ןפיוא םיא טיג ,זדנָאשק םוצ ןיירא דיז טּפאכ געװ ןפיוא ןוא ,שיײג; ---

 ןייז רעטייװ לָאז !לָאשטשַאק ןפיוא רָאנ ,עיצאזילאנאק ףיוא טשינ ,לָאשטשָאק

 ךייא סָאד טייג סָאװ ,ייסעקרעשטשאי ,, ןרעוו ןריובעג ָאד ןקָאז ,טיונ ןוא דָארמס

 סעסוזעי ןאפ,, ןראפ טקנעשעג טָאה ריא זא ,?טיווק א ןבָאה טעװ ריא ?זָא

 | | - ןסגיז א טימ  .י"ץראה

 :טקידיילאב ףיס? ךיז טָאה יז ןיב ,םעשזירנעג ןֹוא טקזוחעג רע טָאה יוזא

 :עג טשינ טָאה יז -- !טייקילאג ליפיוזא טָאה ריא זא ,טסווועג טשינ בָאה'כ ---

 טַאה קידנעיינקעווא .י"םייקילאנ ,, :קיסיײיב אקווד רָאנ ,!טייקטרעטיבראפ ,, טנגָאז

 :דנעש א ןײז טשרמולכ טפָאװ'ס יוװ ,יירעביײרשנשילּפ סָאד טנַאמרעד דָאנ םיא יז

 :ענקעווא זיא ןֹוא -- !קינטילּפ רעתמא ןא ,קינטילּפ א טנעז ריא --- :ךאז עכעפ

 טימ ןבאמ םולש דיא טאהעג גונעג ןיוש . ןטלאהראפ טשינ יז טָאה רע .ןעגנאג

 ?ענקעווא זיא יז סָאװ ,רעסעב וליפא זיא'ס .תושּפימ ענעזָאלעגוצ עשוג ריא ,ץלא

 - ,עטיב ,רעילאוואק:השעמ ןָאט עוועשרילפ א ?םיא יז גיוט סָאװ וצ ןרָאװ .ןעגנאג

 ,ראפ טלמעד םיא ךָאד טָאה יז ןוא .דניק א ןעדווירק יוװ ךָאד זיא סָאד רעבַא

 ?וצ א ,עקיטכירפיוא אזא םעּפע זיא יז -- ?כב ןוא ןטלאהאבסיוא ײצילַאּפ רעד

 קירנעטש ףיוא ןוא ...טנאה רעד רעטנוא רעטנוא ןיילא ריד ךיז םקור ,עכעליורט

 ..עוצַאגערגנַאק עזעונולער ַאזַא
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 - םילוצ ןבעל עצנאג סָאד יװ סיוא טמוק -- עטהבח א ןוא בייוו א ראפ ,רעדיוו
 דניבראפ ןדנאג א טימ ךיז טייקראבקנאד

 ;יװ וצ טשינ קידנטעלג ,ּפָאק | ןפזָאלעג פא ;רא ןא טימ ?ייוו א ןסעזעג זיא רע
 ;ענ טשינ זיא ץלא סָאד ןרָאװ ,עברעוו רעד ןופ ערָאק עקטסרָאש יד ןופרעד ןס . 

 :ןישריה א יװ ,לדיימ םעד טָא וצ ןגיוצעג טרָאפ םיא טָאה'ס -- טושּפ יוזא ןעוװ
 ;רַאפ אווא סעפע --  -:דנאנארעביא ןסוטשעגּפָא ןוא . ןגיוצעג ג םיא טָאה) סעּפע
 .טצפיוענּפָא עטאפ רעד טלָאװ --- שינעשטָאראמ

 , םיוב םענעגיובעגנייא ןא ףיוא,, --- ןבױהעגּפױא רעווש ךיז רע טָאה ךעלדנע
 י -  .םייחא ךיז טזָאלעג ןוא -- "!גיצ ןעגנירּפש

 םעה ,ןָאלאב ןסיײוװ ןטיס טייז ןייז ןיא טעװערעקעגסיוא ריז טָאה ָאינוב
 ןטלא ןא ןופ קילב ןטימ םיילנאב םיא ,לזחלעה ןקנעניד ןפיוא םענעדנובראפ
 עטרענלאוועצ יד ןעננאגענייבראפ זיא ענסנעשטש .לגרעבטסימי א ףיוא  רעגַאנ
 ,דעלטילּפ עטשרע יד ,"הבית, עטשרע יד ,"סעקרעשטשאי , עטנקירטעגסיוא
 :עג רעטמעראוורעד רעד ןָאטעג םעטָא ןא םיא ףיוא טָאה'ס עכלעוו רעשניה ןֹופ
 .שעוועג ןקיצומש ןוא ק ושקםיבאשז םעד ןופ קנַאטש

 עטעטסארכעצ א טגיל סָאװ ,ענווישזג ףיוא -- ענווישזג ףיוא ןעוועג זיא רע
 .םעכעבעב עלא טימ ןוז רעד ףיוא עטלעמשעגנסיורא ןא ,גָאט ןקידגנילירפ םעניא
 ;עגניא יװ סערדלָאק עקידעטאמש ,ןרינ יװ עטיור רעלשישנייא ןעזעג טָאה רע
 ?פאט ,עדוב רעמייווצ א וצ עדוכ ןייא ןופ סנעגנַאהעצ ,סעקאילפ יוװ שעוו ,ןרייוו
 לעלפ עכיוה ףיוא ןעננעה סָאװ ,ןלאניר עשידיגנ ןוא טײקמערָא רעד ןופ סעגאשט
 ,טייקכעלציזאב ןוא טייקכעלמעווקאב ןופ ןברעה יװ ,סעוועלוב יוװ רעק

 .,געװ םענעגייא ןמימ דימת ,םורא ָאד ןעגנאגעג טייצ ליפיוזא ןיוש זיא רע
 :יווׁש ,ןיקסנישָאר ןופ סעקדוב יד ייבראפ ,סעדאשזהד יד ןופ 'יתובית,, יד ייבראפ
 ;עג סלַאברַאק ןוא עקששילּפַאק רעד ,קעלָאדיַאר .ייברַאֿפ ,ןעפוטסישּפ ,ןקישזד
 טָאה ףרָאד סָאד סָאװ ,יד ףיֹוא טקוקעג טייצ עננאפ אזא ןיוש טָאה רע .בלעוו
 - .םיורא טָאה'מ עכלעוו ףיוא .ןעמונעגפיוא טשינ טָאטש יד ןוא ,טגָאיעגסױרא
 ןֿפױא ןּפאלק עכלעװ .תוחוכ יד רעביא ןוא סָאמ רעד רעביא טעברא טרעגלאוועג
 :מעברא םעד ןופ רָאװ ןיא לָאמ יירד !!עקנילירט ,, סעקטסָאקרענײטש יד ײסָאש
 ןזיב עילַאװאּפ סיוא ךיז ןבייר ײז יװ ,עטרעטצניפראפ ןבעל ײז יװ ...דנַאפ:טײקיזָאל
 ,גנולפייווצראפ תמחמ ןרוכיש ,?טייה קידנדניושראפ קניכאווש א ףיוא ,טצעק
 :אק א ףיוא ןלעטש ,עטָאלז א ראפ לדיימ א טימ קעלָאדיאר ןיא געווסיוא ןא ןכוז
 וװ טגָאלש עכלעו ,ּפוטסישּפ עקטסוי ראפ ךיז ןקערש ןוא 'יץראה , ןראפ עצילּפ
 ,ץלא געמ עקטסוי --- דיישהעשנוא ןָא ,ןּפיר יד רעטנוא יצ ץלימ ןיא ,טפערט סע
 ."ןריּפאּפ ענעגושס, טַאה ןוא טלאטשנא ןא ןיא ןעוועג זיא יז ןרָאװ
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 טשינתָאג רעלטנייוועג ןיוש טָאה'ס ןוא ןרָאװעג + ןסעדעד ןיוש יא סָאד
 בילוצ ךָאד טייג ףמאק רעד יאמלה ,סורדראפ:ןקיטונימ םנטסכעה ,ןפורעגסיורא

 .:יזמסוואב רעײז טשינ ןוא קידלקאוו ענווישזג רָאנ זיא ליײװרעד ןֹוא ,עגווישזג
 רעד ...רעגניפ יד ףיוא ןלייצ ןעמ ןָאק עכעפזָאלראפ ןוא עקיניזטסווואכ יד ,קינ

 א ןיא טײג עמ ןעװ ,שרעדנא ןישולח5 רעבָא ,שרעדנא סיוא טעז געו רעבלעז
 ןֹוא המשנ רעד ןיא הדירמ טימ ,ךדיז רעביא טּפשמ א ךָאנ ,טייקרעל רעכעלקערשי

 ןגיוא יד ןיא קיטסעל טכירק'ס !?סָאװ ראפ :םירבח יד ףיוא גנורעטיבראפ טיט

 רעכלעוו ראפ ,טריקיזיר ךיז טימ טָאה'מ רעכלעוו ראפ ,עדווירק עצנאג יד ןיירא = =
 :רעשטשאי , ענעי ,טײקידמינּפײװצ עצנאג סָאד ,ןעמענ המקנ טלָאװעג טָאה'מ
 רעיינ רעד ייב לעדרַאב רעטלא רעד ,יילרעגענ,, ןראפ סעקדאלקס יד .ןוא "?םעק

 - קיטכערּפ סאברָאק ןבעל עזָאלמײה יד ןופ ייתוכית,, עשיפרָאװפױמ יד ,עצילּפאק

 יב קיטפאהפמאהק ךיז טלאה סָאװ ,טייקנסאלעגסיוא עצנאג סָאד --- בלעוועג
 ."ןריּפאּפ ענענושמ , סעּפע בילוצ יאדווא ךיוא ןוא דנאנ

 :געק ןעמוקעג ןזיא רע .רוגיפ סלאברָאק טגערעגפיוא םיא טָאה ןטסניימ םוצ

 ןרימקעּפסניא וצ -,ינָאטנא:ימנעיוװש ףיוא בלעװענ:טּפױה ןייז ןופ ,טָאטש ןופ קיש

 טָאה .טפול עשירפ ןּפאכ טייהנגעלעג רעד יב ןוא ענווישזג ףיוא טּפעשעג סָאד

 ןסיורג ןפיוא ןסעזעג ןיא רע !רוטאנ רעד ןופ םיוש ןפיוא ןבילקענפיוא ךיז
 ,ןאמטאר רעשיטָאמש רעד ,לאברָאק ןאמָאר ןאַּפ -- בלעוועג ןרעטניה ןייטש

 . :םיורא ךיוה זיא רעכלעוו --- םוטרחוס ןכעלטסירק םענופ רעוט ןוא רחֹוס רער

 טימ טרענדעד םיא טָאה עכלעוװ ,טיונ רעקימורא רעד רעכיא ןרָאװעג ןביוהעג)

 - רעטנזיוט ןופ םוטכייר ןטנייוװצענרעדנאנאפ םוצ ,ךייה רעד ןיא .קידנביירט ,ךיז

 ,ןפסָאמרעד טשיג ,ןגיווװרעד טשינ טָאה רע ?ײװ ,ךעֿפריּפאּפ עקידנעשטשעלעש

 ןוא ...ןטייקינײלק ףיוא ןזײרּפ יד ןביוהעג ,סרעסעב ראפ סרעגרע טּפוטשעגנײרא

 :ענ ןטשרע םעד טָא ראפ לאירעמאמיוב ןטימ  ?טרָאפ םענופ רע טָאה ןבױהעגנָא =

 ..קירוצ רָאי םקעז טימ ןטאט ןײז ןוא ןענסנעשטש קידנראנּפָא ,עקאט  בלעוו
 :ראפ טשינ טָאה ,ןורכז ןטוג א טאהעג טָאה רע --- טקנעדעג טָאה ענסנעשטש

 - | | | . יי !ןסעג
 - :רָאק רעבָא ,ןענָאמרעד םיא םע ,ןעעז טשינ ריז ןרָאי רָאנ ,טלָאװעג טָאה רע

 ךערּפשעג א ןיא ןָאטראפ ,סעצײלּפ יד טימ םיא וצ שארוקא ןסעזעג זיא לאב
 - | ..לטהענ ןיא ןקעילאוו םימ למולּפ ןברוה

 רע ,טננאלרעד סעּפע ,שיט םייב קידנסע ,עקנָארעװ םיא טָאה בומש ןופ

 רָאנ רעכיײלב א ,קינעש ןפיוא ןקעילאוו :עדײב ײז רעטצנעפ  ןכרוד ןעזעג טָאה

 רערעדנא רעד ףיוא ,םיא רעביא ןלאברָאק ןבָארג םעד ןוא ,גנומסּפָא רעד ןופ

 - ףלאװ יד ןגעװ טסעומשעג ןבָאה יז .ץלא טרעהעג טָאה רע .לטױלּפ םענופ טײז

 ןטלאהעגּפָא ןבָאה ,ןילא ףיוא טקוקעג טשינ ,ןטסינומָאק יד זא --- טאדצטַאטש ןיא

 | יה 5!ןוחצנ .ַא |
 עלי
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 ןָאפעג רעזיב א ריז .קנארעג ןיא רע טָאה -- !?איבנ דעקידערוצמ א

 .?נאבלאפ ןיא עיסעצנָאק א ראפ ב:עב רעד ךיז טפיוקראפ רע .ןלאברָאק ףיוא
 ןופ םייצ עצנאג יד .עססומ רעריפקרעוו ןצוח ןָא טשינרָאג טייג ןקעילאוו ןוא ,עק
 .טבָארג ןטנװָא יד ןיא ,ןעססומ דאפ לרָאטנאק ןיא רע טביירש הקספה:קיטימ רעדי
 ,רעינישזניא:םננונעוואב רעד ,יקסװעשאטסָא ןעוו .?טרעג ןייז טסיגאב ןוא רע
 רעד ריז טכאמ ,רעגניפ יד ףיוא טפייפ ןוא עלאה:ןענישאמ רעד ןיא ןיירא טמוק
 םוצ טפיוק ,קעילאוו רעבָא ,טשינ םיא טרעה רע זא ,יקסװעשטמָאט רעקינאכעמ
 ;טַאט רכח רעד קיסייב טגָאז -- טעװעפסומ רע -- .ןעפסומ ןוא רעינישזניא

 | .יקסוועשט |

 יד ןוא רעדורב רעד ןרָאװעג טסואימראפ טצעל זיב ןיוש זיא ןענסנעשטש

 רעד ןופ טרעקעגמוא דיז טָאה קעילאוו טניז ןופ ,דָאװ א רעפענמוא ןופ .םייח

 . לעיצעּפכ יצ  ייפ טרעכיירעג טָאה רע יצ ...דילאווניא ןא טשרמולכ יוװ *.וא.ק.ר

 ,יוו:ייס ,סע טסַײװ לוײמ רעד ,ןעלסעקכָאק יד ייב טמעטָאעגנָא ךיז זאג טימ

 :עג טשינ טלָאװס. .'"צ ,, עירָאגעטאק רעד טימ ר רעטילימ ןופ ךיז טיירדענסיורא

 טָאה סָאװ ,טייקטקישעג םקעילאוו טשינ ןעוו ,סטפאהלקע םוש ןייק ןירעד טקעטש

 ַאי טָאה ענסנעשטש לייװ ,לאפ ןקיזָאד ןיא וליפא ןענסנעשטש ןגעק טריפמוירמ

 קיצנָאװצ ריז יב ןעמענוצ טזָאלעג טשינ טָאה רע ;טשינ קעילאוו ןוא ,טנידעג
 :נאג יד !ןַאזרעּפ ןייז םורא ןעוואהמורא עקידרדסכ סָאד דָאנ וצרעד ןֹוא .םישדה
 קעילאוו -- !שרעדנא ןעד יו ןרָאװ ,סיפ יד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה בֹוטשי עצ

 ,תעוועמאר םיא ףראד עמ ,רעזײּפש רעד ,עילימאפ רעד בילוצ טמסעג ךיז טָאה |
 ָאז -- ?טרעג ןיא קינעש א ןוא ,ךעלעמעז עשירפ ןוא ,דלימו עמעראוו זיא ןכק

 יי ; םעד ןֹוז רעד ןגעק ןבייהפיוא רע לָאז ,טעברא רעד רָאנ ןענערבּפָא ריז רע

 .:אמירג א טימ טקעלפאב זיא סָאװ ,םינּפ ןרעטױק:שיכָאלמ םענופ ליפָארּפ ןטאק

 | | .קעלָאדיאר ןופ בורכ א .ןסיװ ןקידניז א סעּפע ןֹופ עס
 ,ןוא עקטנעװ יד ןעמונעג טָאה .ףיוה ןפיוא ןעגנאגעגסיורא זיא ענסנעשטש

 ןייז ,ןענָאעל ןיא טנַאמרעד ךיז ,םעדָאפ םענעסירעגרעביא םעֶד קידנדניבראפ

 עטאט רעד י!שיפ ןּפאכ ןײג ךיז לעוװ'כ רעדָא -- ןדאקיראכ יד ףיױא,, :?טרעוו

 גנעל יד לטרעג םעניא ,לטרעג ןיא ןעמולב ענײז ןסָאנאב רעטייוו ןשיװצניא טָאה

 ?רעשו ײז םורא טערַאּפעג ךיז טָאה .ןעצ ףיוא רעטעמ ןעצ -- ץירּפשיּפש א ןופו
 ;נירג עצנאגנ סָאד .טפאששריו:ןשהָאק יד טה יפעג ב נג א יוװ ?ײװ ,בנג א יװ ענ

 נרַאּפשּפָא קיש טפיוקראפ ןעמולב יד רָאנ ,ןיירא בוש ןיא ןבעגעגּפָא גראוו

 . ןראפ רָאנ לָאשס :ןערובאב יײכ יװ -- רכק א ףיוא .רכק א .ףיוא סנשַארג קיד

 . ר ךיז ןגעוו ?ןטכארט ןָאק עמ וװ ,קקנעב א טימ ,סגנײיא ןײז ןבעל

 / ןא ןאראפ ןיוש זיא ךעלדנע זא ,תובישח רעסיוועג טימ ןוא קידרעט גיווצ ,קיא

 יש
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 םימ ,עטאט רעקניטלא רעד טָא ןעוועג ןיוש רע זיא רעשיראנ אזא  ...ראּפשנַא

 ןיא רענעפלַאהאבמוא ןא ,עגעה ,ושגמיולב ,עטקלעווהאפ ןצנאגניא ןיֹוׁש ןרעיוא
 | - .ֿפטערב:רבק ןזיב ןדָאב עגונב רערשיכ א ןוא ןילא

 2עגנַא םעצולּפ ?אכרָאק טָאה -- ?טסירגנאט שטַאכ ךיז וטסלָאװ .רשפא --|

 - ?קָאינּפ א יװ טסייטש וד סָאװ ,סָאװ יצ ,שפנ:תמנע ןא טסָאה -- .ןביוה

 רָאנ .םיא קוידנמלאה ,ןענסנעשטש טעקודעג רעגייטש ןטלא ןפיוא טָאה רע

 טרעטנַאלּפראפ ךיז טָאה סָאװ ,םעדָאפ םעד ןסיכענּפָא .קאינעשטש א ראפ ץילא

 :ןייצ יד ןשיװצ ןופ טרעפמנעעג ענסנעשטש טָאה ,קישטאה םייב

 .םוג םע טייג ןכעלטיא טשינ --

 סָאװראפ ,םעד זגעװ טכארטראפ לָאמא ךיז טסָאה ?סָאװראפ רעכָא --- :

 - ?טשיג רעטייװצ רעד ןוא ,טָאה רענויא -
 שגוואראפ םינּפוא סע טָאה ,רעמייוו ?סיבא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןששנעמ ידו

 וצ ּפָאק םעד קידנסיירראפ ,רעשנענ טקורעגוצ ךיז ןבָאה עכעלטע ,טריסערעט

 ןפיוא קידנטראוו ןוא ...?ַאז רענייא טָאה סָאװראפ ,תמאב :ןייטש ןפיוא ןלאברַאק

 רעד סָאװ ,סעקמאג ןוא סעקמעפראקש סלאברַאק ףיוא טקוקעג ּפמעטפ ,םערקעש

 ןעיולב ןופ ,סעקטעּפראקש עטרעטסומעג :טזיולבטנא טָאה זיוה רענעביוהעגפיוא

 ןיא ןטניה ןופ וליפא .םיוש יװ עמאקילעד סעקטאג יד ןוא ,רעלעפיירטש ןיא דייז

 רע טָאה -- !ןעקנעדעג ײז -- ןטלמונא ןוא ,קידהררש ןוא ךייר ןעוועג לאֿברָאק

 | .בורג א ןיא ָאד טניוװעג יוזא טארוקא ךיוא ךָאד
 .ןגעװ רָאנ ,ךיז ןגעעװ טשינ .ןטייװצ ןנעוו טכארט'ס רעװ ,רעד  טַאה'ס

 םיא ןעמ ןָאק יצ :רעקנירעװפ ,עביל טימ ?דךיז הע ךקימיג סָאװ ןיא :ןפייװצ

 | ?לפיוו ראפ ןוא ןלעטשגדירֿפוצ
 2אשּפ ,ערענַאפ א .שיריזח עביל עקיזַאד יד ךייא יב סיוא םעז םעפע וי -

 | !לטייה:עֿפד זאק ןיד א יװ .עטשיוּפענפיוא ןֹוא ווערק

 :לָאש ,ןעמונעגננייא ךייח רעד ןופ גאבתאק םיא טָאה --- קיאור ,,קיאוד =

 -- .עבולק א ףיֹוא טראּפשעגנַא טָאה רע סָאװ ,סָאמהעט םענירג ןטימ קידנעֿפ

 ,טשינ ןקיילראפ'כ ,טלימשענוצ החלצה יד טָאה רימ ?י"שיריזח, דלאב סָאװראפ

 ,רעמ טשינ ןֹוא "קאה א,, םנייה זיב ךָאנ טסיב סָאװ ,םכעלש ןיא ריד ביוא ןוא

 .רעגיטרעבלא יד ןופ זיוה םעד ןיא ,טרעהעג ךדיא כָאה ,ןטילעגנַא ךיז טסָאה ןוא

 .קיאור ןסעומש רימָאל !מייקזייב ןַא ,טראוו ?ןירעד קידלוש רעוו זיא ,עשראוו ןיא|

 לעװ רשפא ,רָאטנאק ןיא ןייג וצ םוק ;טרָאװ ןיימ ףיוא ,דָאש א רימ טסיב וד

 רעיא טימ עיוב ךיא סָאװ ,לימ רעד ןיא רעדָא רחסמ םייב ןענעדרַאניײא ךיד ךיא

 | | ...רעגאװש
 .ןייגאב ריז ?עוו'כ ,קנאדא ---

 ?וקַאכ טסלָאװ .ירשסו םעד רימו ייב טּפַאכעג טספָאװ .טשיינ םייוו דיא ,ונ ---| |
 קוק םעד ןעמ



 ' י - | ?קוק םעד --
 ןצנאג םעד ןָא םע טסקוק וה יװ ,ענוישזנ ץנאג ,ענווישזנ םענ --

 ;ּפָא סע ןעמ ןָאק לפיװ ?סָאװ ,הּפרח א .ןטימניא עשזולאק רעד טימ קיגטעמס
 - | | ?ןצאש

 | ?דךיוא הפרה יד ריא טפיוקראפ זיא --
 ֿ?אברָאק  טָאה --- תורוחס עטשימעג ןופ  בלעוועג א ,טסווואב זיא'ס --

 :רעבייא רעד טימ טָאה .ןָאפעג ּפוז א דילָאס סָאמרעט םענופ ןֹוא טרעדיווהעד
 :ענסיורא יד ,סעגחאוו עקישיילפ יד טשיוװעגּפָא עי נָאלד רעד ןופ טייז רעטש
 ףראד עמ -- .?לּפענַײפנַארב א טימ ןעננאנעגרעביא  םיא ןענעז ןגיוא עטצראטש
 ײז לפיוו , דילוקלאק ךיא ןוא ,םשינ טסעז ןוא טלעג ףיוא ומסקוק טָא .ןענָאק
 !ןליופ:ןיורק ןופ סעסעבָאל יד ,לשזאזייּפ םעד טָא ראפ ןלָאצאב רימ ןלעו

 טָאה רע ,טײקיגָאװ רעד ףיוא ןוא גָאװ רעד ףיוא ןעמוקעגוצ זיא ןלאברַאק
 רעטעּפערעצ רעד טימ מרילומערפ םלמונא יװ רָאנ ,טייקכייר טימ טרעװאעג
 ;אב ,רימת ןֹוא :טרערעג ןוא טצארקעג ךיז ,טסורב רעקירָאה רעד ףיוא) עֿפאק
 | ,סעבָאל ןתמא םעד האנק טימ ןעזעג ןדעי ןיא ,רעשכינ יצ טפיוז

 יוזא ןלעװ לָאז ךיא ןעװ ?ךיז וטסצאש ?ֿפיװ ףיוא .לשמל ,וד ןוא ,,ונ--
 2 יש יה ?לפיוו זיא ,ריד ףיוא ןרָאּפרעפיא יז

 א ליטש ביוט ענסנעשטש טָאה --- ?ןייטשראפ סָאד ןעמ ףראד יו ---
 יה | | | .ןַאטעג גערפ

 .םורא ןוא םורא ןגָארטמוהא ךדימ מסלָאז ,גנאלראפה אזא בָאה/ ב  .טֹושּפ ---|
 | ?וטסליוו סעטָאלז קיצפופ .קירוצ ןוא ןיהא ,ענווישזג םורא

 ןעגנאכעגוצ ןיא ,עּפולאכ רעד ןיא עקמנעוװ יד טראּפשעגנָא טָאה ענסנעשטש
 .ןעמוקענוצ רעטנענ ךיוא ןענעז ןפנוא ןשטנעמ יד .ןייטש םוצ

 .רָאק עינאּפ ,קיד קידערעיפָאכ םנעז ריא רָאנ ...טלעג יא האמ  עבלאה א -- ||
 יי .ןייז טעװ ָאליק טרעדנוח א .לאכ

 א -- ןקיבעליקראפ וצ ידכ ,ָאליק א עטָאלס א וצ .קיצניינ ןֹוא סקעז --
 ?האמ א ראפ ןנָארט טסעװ !האמ

 .ענעשעקי רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע

 :ימש קידנטכאראפ שיניצ א םימ לטיױלּפ ןרעטניה ןענאמשעג זיא קעילאוו
 רע .ןרָאװעג .סאפב זיא עשאמ רעד רעבָא ,קידנעמענאב טשינ טשינרַאג ,עלעכ
 א יב יװ ןרָאװעג רעלַאמש םיא ןענעז ןגיוא יד :ןענסנעשטש ןעזעג ךָאד טָאה
 ,יֹוא .?קניוװ א ןיא ןביוהעגפיוא סָאװמע דיז טָאה פיל עטשרעכייא יד ןוא שיר
 ..רעזייב א ןיא ,ןענסנעשטש טימס ןב ןהעננָא ?לאברָאק .טָאה העש רעזייב א ןיא

 !ןוז ,דיז ןיזאב = |



 - ךײא לָאז ריא ?טגָאזעג ריא טָאה יװ זיא ...ןינקעװא עטאש רעד לָאז --
 ?האמ א ראפ ןגָארמ

 ײאב ,,קידנרעטכינסוא .םעשולפ ךיז ,טּפאכעג ןיוש ךיז טָאה לאבחָאק רעבָא |

 יי | .לעפטרָאּפ םעד ןטלאה

 =עג ךייא ןבָאה רימ ?לאברָאק עינאּפ ,קינײװ וצ לָאמא טשינ זיא יצ --- |

 :גאשימגעיווש ףיוא עצינעמאק א זיב ,ךיוה קידנגָארטסיױרא ,ןרָאי ?יפיוזא ןנַארט

 ןיוש ךייא ןָאק ריא זא ,ןָאטעג טכארט ןייק טשינ ריא טָאה םעד ןגעוװ ןוא ...ינָאמ

 ערעיזָא רעד ןיא לשמ? ,וויץעגרע ןפראוּפָארא ךייא ןָאק ךיא זא ,גונעג ןכָאה

 יי - | | | ...ןיירא
 ,זיא ?אברַאק .לוק ןפיוא ןטכארמ טלָאװ רע יװ ,קיאור טדערעג טָאה רע

 ,ןייפש םענופ ןכָארקענּפָארא עילַאװאּפ ,קילב םעד םיא ןופ קידנסײרּפָא טשינ

 | :ןָאפעג עקוה א ענסנעשטש טָאה ָאד יװ
 . יוד ,ןענאדנופ קעווא ---
 ַארא דיז טָאה לאררַאק זא) ,שינעמענוצ אזא טקאהעגניירא םיא טָאה רע

 | | .טצעזעג
 ןיב דיא ,ומסָאה סָאװ --- טעקרומעגסיורא רע טָאה -- וטסָאה סָאװ ---

 יי | ...ןאמטאר א ךָאד

 ,םיפ יד רעשנוא ןופ םיל טשרָאנ א סיורא סיר א ןָאמעג טָאה ענסנעשטש |

 | - .ֿפױק א ןיא טנאה רעד ןיא טשטעווקעגנעמאזוצ

 +גיורא טסעפ זגירק טסעוװ !דיא בָאה גנאלרַאפ אזא --- ?טניה ,ּפָא יצ --

 | / !טגיב:עב:עב םענופ ?טניה וד ,וואהיוואה ,ןטינשענ

 רעד ןיא --- קידנעיצקירוצ ךיז סעשארשסעג רענעי טָאה --- רָאג ווורְּפ ---

 , | !סעבָאל  ,ראפהעד ןייג וטסעוװ * עקווושנעג

 רעד ראפ ןעגנורּפשעגּפָא זיא לאברָאק ןוא ,ןָאטעג עּפוט א טָאה ענסנעשטש

 ,קידנעיירד ריז דעלרעכעל ,בלעוועג םוצ ןפָאלענקעװא ,טטאה רענעביוהעגפיוא

 .רעגייטש ןשיטניה א ףיוא תמאב

 ר ענעגָאװצענּפָא עינאט ,עילָאװאּפ -- םעכאכעג ענווישזנ טָאה -- עכעכ ---

 | !עיצמָאר עינאּפ ,ךיז ריא טקייא סָאװ --

 | : !עיצמַאר עינאּפ ,עיצנָאמייהא ==

 - טָאה טיּפאװק ,עצײלּפ רעד רעביא ןעגסנעשטש ןָאטעג פאלק א טָאה ץעמע

 ןאַפ רעד לײוװ ,עקווושנעג רעד ראפ טשינ ארומ ןייק בָאה וד -- :ןַאפעג יירששג אה

 יקסוועשטמָאש ---!ןײג טשינ ץעגרע ןיא הּפרח רעקיזָאד רעד טימ טעװ ןאמשאר

 !המקנ ןעמעג רע טעװ טאזוירּפ רעבָא -- טרעריוורעד יירשעג א טימ טָאה

 .עשנעג ףווא הסופת רעד ןוא *
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 ?עג ךיז ײז ןבָאה רעמאעפ :א -- סערעילַאכ ידלא וצ ,ּפָא ךיז םעּפעשש ---

 א | | | | ...םכאמ |

 ןעזעג טָאה עגווישזג ..ןעגנאגעגרעדנאנאפי קידנגייוװש - ךיז ןיא םלוע רעד |

 סנמייצאב ףראד עמ ןעמעוװ ,ףיורעד טנעקעג ךיז ןוא םיפרוטמ ײֿפרענעדײשראפ

 רעתמא רעד טשרע ןיא רעקיאור טשרמולכמ אזא ןרָאװ .געוװ םעד ןטערטּפָא

 | | !קוביד

 :ראפ א טריּפשרעד ךעלדנע ,עקטנעוו רעה ךָאנ קידנשייג ,טָאה ענסנעשטש

 ר א טלָאװ רע יוװ ,גָאט .םענעגושמ םעד טָא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,גנורעפכייק

 ןבילבעגרעכיא רעדיוװ זיא'ס .ןיירא ערעיזַא רעד ןיא ןפרָאװענּפָארא אשמ עקיז

 :ראּפ רעד ץוחמס ןיא רע זא ,עקידנעירב יד ,הבשחמ עו דילז יה ןוא טייקרעל יד

 םוטסישּפ יװ .טביוקרעד םיא זיא ץלא ,טלעפעג םיא סָאװ ,ןָאט ןָאק רע .ייט
 ..טלאטשנא ןא ןיא ןעוועג זיא עכלעוו ,עקטס םוי

 :אטס טננעגאב רע טָאה ,קירבאפ ;סעניל רעד רעשניהו עקשיוישטשַאק ףיוא

 יי .םיא וצ טלייאעג .עקאפ ךיז טָאה קילכיר .ןקעש

 2װְלַא ֹוצ ןייג יאדווא םעוו עמ .ןפרָאװעגסױרא טשינ ךַאנ זדנוא טָאה'מ ---

 םעוו קאששיניילַא .םיא ףיוא ןזָאלראפ דךיז ייז ןלעוו *יצנָאיכָאר .ָאצ , ,ןקאשסינ

 - םֹונ עקצעינעיוו ףיוא שניוװ רע ,םיא ֹוצ ןייג רימָאק ...יוזא דימת זיאזס .ןדיישטנא

 | | .ןצכעז רעמ
 ןייג טלָאװעג טשינ טָאה ,טראפשעגנייא | ןגעוומכעדנופ ךיז טַאה ענסנעשטש

 ,-ןיא ,טלעטשעגנייא ךיז טָאה רע .ןפעכ ךַאנ וצרעד ןוא ןינע םענעגייא ןא ןיא

 | | .ןפאפראפ זיא ,טשינ סע ןעייטשראפ יז ;גונעג

 .טכַאקעגפיוא ןקיפכיר ךעלדנע טָאה סָאד

 רשפא !טקידיילאב ריז טָאה .ןעזעג טשינ רָאנ ךיא בָאה רַאיצראווש אזא ---
 רעומ ,טמוק ,עיר יה רכח ,ןטירב טשיג יז ז ;ןפעכרעטכיא םיא יײימראפ יד רָאנ הראוד

 | !עדיב רבח ,ןעשעג טשינ סָאד טעוו
 | :ןסָאלשאב ,ןגיײװש סענסנעשטש בילוצ ,רע טָאה םורא עגר א ןיא ןוא

 ךיא לעװ רשפא ?יײװ ,ןייז וטסעו ווװ רָאנ .ןיילא ןײג ךיא לעװ יוזא בוא ---

 | | | ?ריד וצ ןעמוק
 .עקווװולגענַאלעיז ףיוא ןייג ?עוו'כ ---

 טלייצרעד טשינ וליפא םיא טָאה ענסנעשטש ..טריישעצ ךיז יז ןבָאה יוזא ||

 | | .ןגָאװצענּפָא םיא טָאה רע יװ ,ןלאברָאק ןגעוו
 ןבעל ,סאג עקסנורָאט רעד םימ ,?סייוו רעד סיוגנעק ןעגנאגעג זיא געװ רעד

 יד .קירכאפ:ריּפאּפ רעטשרע סנעגאהניימש ןוא ןוויסאמ:קירבאפ עסיוהג סמָאב

 ךַאנרעד ,עקיטכיצ ןוא עמרעיומעג ןעוועג בײהנָא ןיא ןענעז יז רעטניה רעזייה
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 ;םייוו םעגיא רערעפא טימ עטלייטעגרעדנאנאפ ,ןיוש ענרעצליה ,ערענעלק .ץלא |

 ןרָאװעג טשיפרָאדראפ ןײװכעלסיב זיא סאג יד .ץכעילב ןופ  עלעיינש ןכעלזָאר

 ינעג ךיז טָאה סָאד ךיוא רעכַא ,רעכעד יד ףיוא יורטש ןוא סעלַאדַאטס טימ |

 קידנזָאלרעביא ,טָאטש ןופ ןעמוקאכבסיורא ךיז טָאה ײסַאש רעליוה רעד --- טקיד

 וצ ךייש םעד ריוא| ןוא רעפיוקראפג גראוונירג יד ןופ רענטרעג יד טייז א ףיוא

 | .קסנאדג---עגמלעב---ןרָאט
 :עּפש םענופ טשעווערעקעגסיוא טרָא םעד ףיוא ךיז טָאה םָארטששּפױה רעד

 .ֿפיופעגכרוד ןטקנעװשעגרעטנוא םעניא קידנדיינשניירא ךיז ףראש ,נראב רעלאפ

 עקיכעליײק ןופ םעבמאד טּפאלקעגנייא טכיהעג ָאד ןעמ טַאה ראפרעד ;גערב

 טָאה ענסנעשיפש רעכלעוו ףיוא ,יד ךעלמ םענ ןעוועג זיא עטסגנעק יד ןֹוא .רענויטש

 א ךיוא טגעמ מאדנופ םייב ןוא םעז זָאל ןופ םנירג ןיא ןצנאגניא ;מלעמשענּפַא ;ךיז

 | | .רעמײב:עכלָא ?טניב שּפיה א ךרוד ענירג

 ברעמ ףיוא טרעמישענ) .רָאנ טָאה ,טעלַאיפ ןלָאװשעגנפיוא , דנארג למי 'הה רעד

 רעד ,סגשייוונופ לברא:ךייט רעד ,לסייוו רעד ייב רעמייב יד רעבָא ,טיײקלעה טימ

 טימס טליהעגמורא ךיז טָאה ץלא --- םיא ןכעל םיורא טצראטש סָאװ * ןאקאב

 ןטיוצ טימ ּפָארא טננעה סָאװ ,ןקלָאװ א יוװ עקידרעזאפ א ,טייקקקנופ רעדקימ א

 טָאה ץיּפשײ:עבמאד םייב רעסאוו עצראווש סָאד .בלעוועג:למיה ןקירעדינ םענופ

 טָאה ,ןקרעמאכ ֹוצ םיוק:םיוק ,קישטואלּפ רעה .קיכעּפ ,רעווש טעילאווכעג ךיז

 :ײװ רעטעמ יײװצ ,םיא רעשניה.ןוא ,ןעלכרעוועג יד ףיוא .קידנגיװ טיירהעג ךיז

 :אה םענופ ךיז ןסײרּפַארא טנַאקעג טשינ עלעקשטיטָאלּפ ןיילק א טָאה ,רעפ

 .ןקוד ןכרּוד ןזייא ןםיוא ןכַאטשעגנָא ,קעשיפ -

 ;עג עקידנעיצניירא ןוא עטאוועקייפ יד ףיוא טקוקעג ּפמעמ טָאה עגסנעשטש = |

 ןעװ ,ףיש יד ןפַאלעגכַאנ ןענעז עכלעוו ,יאדווא עקיבלעז יד טקנוּפ ,ןעלברעוו

 ץלא טָאה רע ןעװ, .טנורנּפָא םוצ ** פארט םענופ ּפָארא זיא ןעדע ןיטראמ

 ;םיוא ,,עקידנעקסיירטפיוא -- "ןײז וצ ספות טחעהענפיוא רע טָאה ,ןעוועג ספות

 זיאו רע זא ,קנאדעג ןפיוא ףיוהא ןענסנעשטש זיא'ס ןוא .רעטרעוו עקידנרעדיוש
 :עכ ,טכוזעג רע טָאה .יוזא טקנוּפ .ןיטראמ יװ דנאטשוצ ןטלפייווצראפ א ןיא
 תורצ טימ ץלא ןופ ןיוש ךיז טָאה רע ןעװ --- טָא ןוא טעשזדנָאלבעג ,טפמעק

 .םוהת א ןיא ןענופעג ךיז רע נ יפַאה --- געוװ ןכיילג א ףיױוט טעוװעקשטאה העגפיורַא

 וצ ןעגנאנעגוצ זיא ,םעד ןגעוו טכארטעג טייצ עצנאנ יד רע טָאה רעמעּפשי

 ןענעז עכלעוו ,סעכלָא ?צנערק םעד ןשיוװצ םענישאפ עמרעשפס רענעסעגראפ א

 טָאה .ץיּפש:עבמאה ןפיוא ןקיטכעג סָאװ ,עלא ןופ ןרָאװעג טּפעלשעצ זײװכ כעלסיב |

 ?גנַארטפיונוצ יז ,ןוא ךעלקיפש עצרוק ףיוא סענישאפ יד ןכַארבעצ סיפ יד טימ

 - / -ךױט ןוא רעטרע עכעלרעפעג יד ןוײװוצנָא רעקנַא ןַא ףיוא עץיַאב ַא *
 | | .ןגוטש:ףוש **

 רש5
 ריז ספ



 - ןוא טנַאנעג ץלא טָאה| -המשנ רעדו ןיא רָאנ ,רעמיישירעייפ א טגיילעצ ,קיד

 / ןבענקעװא טשיג כל סָאד ליפא ןעמ רָאפ  יטראּפ רעד ןַא זיא :טגָאנעג

 .?טיװ םענעגייא םענופ ,ןײלַא ןָאט טשינרָאגיראג ןעמ רָאט ?ךַאז רעד רַאפו
 .:נעמ ןפיוא טשינ ךיז ןענעק ,ןציּפש יד ןיא ,ןטרָאד ענעי ,ײטראּפ יד בוא ןוא
 ?טלמער סָאװ זיא ,וו:שרעדנא:ץענרע ללכב םיא ןבָאה רעדָא ןשט

 .טיוה א ךיז ךָאנ קידנזָאלרעביא ,ןעמוװשענּפָא זיא רעטכעווײרעסאוו רעד

 ףיוא סעלסעוו יד ןופ ןעװדָאש סָאד .סרעפמאד יד ראפ עיָאב רעד ףיוא לשכיפ
 ןעוועג רעדיוװ זיא'ס .ּפָארא:ךײט ןברַאטשענּפָא זיא רעכעל:רעדור ענרעצליה יד

 ןראפ קידנעגנירּפשסיורא ,טעקסעילּפעג ריז טָאה שיפעג סָאד .םאזנייא ,רעק

 - ךָאנ לסיבא ןוא ןעמיילש עטלא טימ טקעמש סָאװ ,טפול:לסייוו רעד ףיוא ףָאלש

 רעקװַאלצָאלװ .א טעייװעג טארוקא טָאה'ס יי ,עוזאק:האובת רעשנערבעג טימ
 - | , .ןעמָאב ןופ עקעשניװ

 - :רער ךיז טָאה קישייוו רעד רעבָא .ןיילא רע זיא .ןיילא ןייז טלָאװעג טָאה רע

 | .ןרָאװעג טשינ רערעטיול זיא'ס ןוא טרעטכיילראפ טשינ ןופ

 לעגוצ ריז ןוא "ראדנאטש ינָאװרעשפ , ןטצעק םעד ןעמונעגסיורא טָאה רע

 | | -י .רעטיישרעייפ םוצ םיא םימו שקור

 ?לארעגעג ם םעד - ןגעוו -- רדס ןטיול .,ףעגנאגעג זיא'ס יװ טנעילעג טָאה רע

 יד ווו ,דנאלסורסייווק ברעמ ןיא רָארעט עילאווכ א ןגעװ ,שז דָאל ןיא קיירטש

 רעקידרעביפ רעד ןנעוװ ,םיוט *סעקווולָאה ראפ המקנ טמענ עיזאושזרוב עשיליוּפ

 -- "!רעקוקוצ:ליּפש ןייק ןײז טשינ ןליװ רימ,, .?.ןטנעוורעשניא יד ןופ טעברא
 ;גישזדעימ קינוָאקלַאּפ ןאּפ תוכולמ עשיטסילאטיּפאק עסיורג יד ֹוצ סיוא טפור

 ;כעראבכיילג א ןיײז ?יװ םזישאפ רעשיליוּפ רעד .(?אקסלָאּפ אטעזאג, ןופ) יק

 7 ראפ ןענעכקאלּפָארא ןלעוװ טלָאװ ,רעקניניילק א ,רע ךיוא !רעֿליּפשטימ רעטקימ

 י ר | !עינָאלָאק עכלעווא יז

 ןענסנעשטש יא --- םעד ןגעװ ןסענראפ זיופב טָאה קינװַאקלַאּפ ןאַּפ רעד
 ;!ג:לאינַאלָאק ןייק טשיג ךָאד זיא םזישאפ רעד זא -- ןיירא ּפָאק ןיא ןעמוקענ

 זיא יוװ .ןעגנומענרעטנוא עכאווש טסילש לעטראק א ןוא ,לעטראק א רָאנ ,בלעוו
 -י | - + * ?"עקװעשטָאס , טימ ןעוועג ,לשמ? ,סע

 ןנעװ ,?קירבאפ ןשיטייצראפ ןקיזָאד ןופ לרוג םעד ןנעוו טכארטעג טָאה רעי
 ןָא טריפ רעכלעוו :,לעפראק םענופ ןלאּפיצנירּפ יד ןגעװ :?/"רעיּפאּפָארטנעצ ,
 ;ערק ףיוא !יעקסנאימעיז, רעסיורג רעד ןבעל ָארויב רענייש רעד ןופ קראמ ןשימ

 | -י | | ...עווָאמיד

 .ַאס יוד ןופ קישילָאּפ-ןמויהרעדנומ עלַאנַאוצַאנ רעד ןופי ""ץעטס טס , .קוששחוסלוּפ *

 .ןטסולַאנַאוצַאנ עשוניַארקוא ךרוד  ןסָאשרעד .ןעגנוריגעד עוצַאנ

 א
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 ןקוקוצ ריא ֹוצ ךיז לָאז עמ ביוא -- עװָאטידערק ףיוא ָארויב לעה ןיא
 יד ,גנונע-הָא עשיטסילַאשיּפַאק יד ּפָא םונ דיז טלניּפש --- רעמאזקחעמפיוא

 םעד בילוצ ןיוש ןבעל וצ יאדכ זיא/ס .ןגָארפוצרעביא טשינ ,טלעװו עטסאהראפ

 ?צעל ןזיב ייטראּפ רעד ןיא ףמאק ןטימ ןענילכראפ ךיז ןוא ןטכינראפ וצ ידכ ,ןיילא

 .טבייח יז וו ,טסווװעג טשינ וליפא ךָאד טָאה רע ,?ויט םוצ !ייטראּפ יד ...ןמ

 ךיז קירנמכארטראפ טשינ ,סנייז ןַאטעג ךיז טָאה ,ךיז טקידנע יז וװ ןוא ,זָא דיז
 עמ ןעו ,טציא טשרע ?ײטראּפ רעד ןיא רע זיא ךעֿפשננייא ןָא ןעוו ןופ ,ףיורעד

 .טשינ רע ןָאק ריא ןָא ןבעל זא !זיא רע זא ,רע טעז ,ןפראווסיורא םיא ?יװ |
 ירד טָא ,ןענופעג ןבעל ןיא טָאה רע סָאװ ,ץלא זיא סָאד זא ,סיורא ְךיִז םזיײװס !

 םָאװ זיא --- ןעמענוצ סָאד ביוא .טפארקביירט יד ןוא ןיז רעצנאג רעד .ייטראּפ

 | ,ןאעקָא . רערעטצניפ סניטראמ ,טייקרעפ עזָאלצענערג א זיולב ?רעביא םביילכ

 :ןוא םייקיביא רעקידמידחּפ רעד רעביא סעילאווכ עקיד ונעקסעילּפ יד ןופ המיא יד

 טָאה רע ןעװ; :קישטוואלּפ| רעד יװ ךיז טגיוו רעכלעו ,קנאדעג רעגדילז רעד |

 : ןייז וצ םפות טרעהעגפיוא רע טָאה .,ןעוועג ספות ץלא

 מײק א .עכמאד רעד ןופ טנעמאדנופ םײב ןָאטעג עקסעילּפ א טָאה'ס

 .:םיורא  ,לפיש א ןדנובענוצ טָאה ץעמע .קידנעשטירקס ןָאטעג ץלירג א טָאה
 : | | .גערב ןפיוא קידנגיטש

 .סענישאפ ןפיוה א םימ רעמישרעייפ םעד טקערעגוצ אה ענסנעשטש

 ?וצפיוא ךיז םורא עגר א ןיא .ידכ ,םיא םורא ןסָאלשראפ ךיז טָאה שינרעטצניפ

 .ןעמאלפ עקידנעגנירּפש ,עטרעדורעגפיוא יד ןופ ןבייה = |

 .ירפרעדניא זיב ןיז ָאד זומ'כ ןוא ,דעלבליק זיא'ס- ?טביולרעד ריא ===

 י | -  .ץאלּפ ןעייטס טעוװ'ס ,עשיב ---

 ?רעיימ םענ ױפ םייז רעטייוװצ רעד ףיוא טצעזעגּפָארא ךיז סָאה טסאנ רעד

 רעכעק רענָאמ א ,רעכיוה ןייק טשינ .רעה רעמרָאיאב א ..רעטייש

 :געגעילק א טימ טרעפקרעד רע סָאה -- ןצענרונש ןפרָאװראפ בָאה'כ --|
 .םרעגנעוו ףיוא --- .רעוופ םוצ טנעה יד קידנקערטשפיוא ,םיטש .רעגנוי רעקיד

 | - .ןּפאכ סעּפע ךיז טעװ רשפא

 ?ריװער רעיא זיא .ָאד ?טרָא םעד ףיוא טשיפ) ריא .רשפא ---

 ?עטראהראפ ,ןנױצעגּפָא ןיײז ןוא ןָאטעג ?כיימש א רענעי טָאה -- ןַײנ --
 טשינרַאג --- רערלימ ,?כיימש א ןופ ןרָאװעגנ רעמעראוו ךיילג זיא םינּפ טעו

 .ךימ ןענעק -- רעשיפ יד רעבָא .רעשיפ ןייק טשיג ןיב'כ .רימ.וצ ַאד טרעהעג

 ןגָאז יז זא ,ונ ."ןרעוו רעמערָא טשינ ןרימ -- ײז ןגָאז -- ןּפאכ טנָאק ריא,

 עמ ןוא ןעמס טּפאכ -- !ןרעװ רעמערַא טשינ ןרימ -- ןליוװ ןפוג ןסיוא יוזא
 | / ?סהעגנעוו ףיוא | ןבאלקעגסיוא .ךיוא .ריז סא | ריא ..ןופרעד טבעק
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 ענסנעשטש ריז טָאה -- טשינ טקיּפ'ס רעבָא .טכעה הוא ךיא ,ןיינ --
 טשינ קוק ןַײק עקשטנעוו רעד ֹוצ רע טָאה העש א טײצ ןיוש שטָאכ ,טנָאלקראפ
 .ןבענעג

 = טסוירפעג רעטנאקאבמא רעד םיא טָאה -- טשינרָאג זיא סָאד --
 :םיֹוא ףראד עמ .ןינע ןיײק | טשינ זיא ןציז וצ יוזא רָאנ ...ןקיּפ סע טעוװ ןעניגאכ |
 | יי .עוואק ןכָאק

 :ענ טכארש ןייק טשינ ענג טשינרַאג ךיז טימ טָאה ענסנעשטש
 ןבײלכ וצ ,ןשטנעמ ןוא טָאטש ןופ רעטײװ סָאװ רַאנ יבא -- ןסע ןגעװ ןָא
 רע טָאה ענייא סָאה ןיולב ;שפנ:תמנע םענעגייא ןטימ ןיילא רענייא רעלרנע נע

 / עג רער רעבָא .ענווישזג ןופ ןסירעגסיורא ךיז טָאה רע ןעוו ,טראנעג {
 טָאה ,לפיש םוצ עג גאגעג ןיא רע .רעשנכערעגסיוא ןא ןעוועג זיא רענעמוקר

 טָאה טָארט א .סופיירד םענרעזיא ןא ןוא ?קעזטיורב א ,עלעסעק א טכארבעג
 ..םענבָאהד ןוא ןרעכיזמוא ןא טאהעג רע

 =עג רע טָאה -- ןפראוו משיג יוזא לָאז עמ ,פגָאזעג רעבָא בָאה'כ --
 --- .למעלפנזייא ןקיד א ןֹופ לסיפ ענ עגיובעגנייא סָאד קידנטכארטאב ,טקמרומ

 | .ןכיילנסיוא סע ךיא זומ טשרע

 ןבָאה ןקאבניק יד .ןזייא ןפראּפשעגנייא ןטימ ןערָאב ןעמונעג ךיז טָאה רע |
 ;ראפ ןענעז ןכירטש יד ,רעלטנייפ טעמכ ,קידתונשקש ןגיוצעגנעמאזוצ םיא ךיז |

 ,ןגיובעגסיוא רעטייוו רע טָאה ןנעווטסעדנופ ;גנוננערטשנַא ןופ ןרָאװעג טפייטשר
 :ענרעדינא סומיירד ןטכײלגענסױא םעד ןֹוא טריפעגסיוא םסנייז טָאה רע זיב
 : | : .רעייפ ןרעביא טלעטש

 | .רעמנוזעג א ,ךיא עז) ,םנעז) רייא/ ---
 ֹוצ ןגיוט םיפ יד ...סיפ יד ןיא רַָאנ ,קראטש ךיא ןיב טנעה יד ןיא +=

 םעה ןיא ןסינניירא - ןבױהעגנָא ןֹוא עקשזאנעמו יד ןעגנַאהעגפױא טָאה רע ;
 :עוואכ יד ןיא רעטנכערעגסיוא ןא ןעוו ועג זיא רע .שאלפ עװַארטיל א ןופ עוואק
 - .סָאבעלאט רעטונג א ,ןעגנוג

 ?ןרעכיירראפ ןרימ --

 : 1 -  ..אברדא --
 .אב רעדנאנייא יז --- .ןוטיט עילבעשז א טימ ןעוועג דבכמ ךיז ןבָאה ײז |

 ,רעשיגרענע ןא :רעשיישרעייפ םענופ ןויש רעקיד דנעינגימ .רעד ןגעק קידנטכארפ |
 יױװ ,קילב ןדלימ א טימ ,ןרָאי יד ןיא ןיוש ןאמ א ןוא -- גנוי רעטלפייווצראפ
 עטקימייצענסיוא ,םינינע ע רס-א ןיא רעטינעג א ,עוואיוק ףיוא .רעבמעטּפעס רעה
 ועמערב עטכידעג יד רעטנוא קסאילב ןעמעראוו םעניא
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 בלאה א ,עקיאורמוא ןאו ,טכאג גגיאמ עטשרע יד ,טכאנרעטומ ןעװעג זיא'ס

 ;עגנַא יװ ,טפו? עטכידעג יד ...ןעיירעקיצ ,ךעפטניװ ,ןשיוהעג ןופ עטשלחראפ

 :ָאטנײא ,לישש א טימ םורא טרעטיצעג טָאה ,דעקדניּפש עצראווש ףיוא ןגיוצ

 / ענמוא רעײװ א ,ץעמע טלָאװ דלאוו ןרעטניה ץעגרע יװ ךיײלג ,שינעמורב קיג
 או ,קסיּפ ןדליו א רעסאוו ןופ טקעטשעגסיורא ,רעקידנומדק א ,רעטרעּפמול

 טפאשקנעב עכעלשטנעממוא ,עקיזיר ןײז ךיז ןופ ןעכוכוצסיורא ידכ ,ןקידעבאשז
 ..ֹוה---וה---וה :עטַאנ ןייא זיולב ףיורעד רע טָאה טאהעג ןוא --

 רעד .ןופ ןאמ רעד ,קידנכרַאהנײא ריז ,ןַאטעג גָאז א טָאה -- קנַאב א -- |

 | .רעמיישרעייפ סייז רעשטייווצ

 טכעט יד ךיז קידנענָאמרעד ,ענסנעשטש טרעדיווהעד טָאה -- -!ּפיװ א ---

 רעֿבָא .שיקיוּפ ףיוא טסייה רע יװ ,טנייה זיב טשינ םייוו' כ -- .ענפָאװ רעד ייב

 ,לגיופ רעסיורג ןייק טשינ .ןעזעג םיא בָאה'כ .'ּפי וװ :ךיא קנעדעג שיסור ףיוא

 ,רע טָאה לבָאנש א ןוא ,רענעזָאלבעגנָא ןא יו ,רעקידפכייבסיורג א רעײז רעבא

 .טכענ יד ןיא יוזא סע טעװעסַאלַאה ךעלמענ רע .ראפנאפ א יװ

 ...םיתוטש עכלעזא- ןיא טביילג ריא סָאװ ,רימי טרעדנווץפ ---
 ?קנַאב םעד ןגעװ ןביױהעגנָא ןיילא ךָאד טָאה ריא ---

 ןופ יירשעג ןײז רעה עמ סָאװ ,?לניופ ןסיוװעג א ןגעוו טנַאזעג בַאה'כ ---

 ' רוטאנ רעֶד ןיא םאפאה רעצנאג רעד טָא זא ,טנָאז ריא ןוא .קנאבפ רמאז רעד |
 םענופ -- ךייא טיול רעדָא קנַאב םענופ ךיז טמענ רעטעמַאליק ךס א ףיוא

 | - !סעראמָאק ?פיװ ?יפיוזא ןייז טפראדעג יײז ןטלָאװ יוזא ביוא .'ּפיוו

 .טרעהעג יוזא בָאה'כ .טשינ םייוו'כ 2
 - ןיילא ףראד עמ ?טחער עמ סָאװ ,ץלא ןיא ןביילג רימ ןפראה יצ רעבָא ---

 סָארא ךיז טוזָאל ,ּפָא טפו? יד ךיז טליק טכאנייב :טכארט א טוט .ןשרָאפסױא

 ייס ןרָאװ ,רעקיזיר א ָאד ןיא ?גיּפש:רעסאוו רעד ןוא ,רעסאוו ןפיוא טקיֹוּפ ןוא

 ;רעיזַא ענערישראפ רַאנ ןוא ,סרעטעלעג;רעסאוו עטזַאלראפ יד ייס ,?סייוו יד
 . ףרק רעיײז טשינ סלאפנדעי טנעז ריא ...:טרעצנָאק רעה ךיז טמענ ןופרעד .סעק

 | | .עדיב רבח ,שיט
 .טרעטיצעגפיוא טָאה ענסנעשטש

 טלעטשעגרָאפ רענעי ךיז טָאה -- קעשישטנארפ ,קאשטיניילַא ןיב'כ --
 ךס א ןופ רענייא .,קאשמינילַא ררעכעפגייוועג א ןעוועג טלָאװ רע יוװ ,שושּפ

 ,רימ וצ ןעמוק טלָאװעג טשינ טָאה ריא --- .טֿפעוו רעד ףיוא סקעשישמנארפ

 | י י | .ךייא וצ ןביפקענסיוא ריז ךיא ב

 | ?ןרָאפ וצ ןעמוקעג לעיצעּפס ריא טנעז ---|
 ;עג ריא וװ ,טלשמענסיוא טָאה יצנַאיבָארָאצ רבח .ןצנאנניא טשינ --

 לאוו יר ופרעדניא ןוא .טקיטכענעגרעביא לָאמנײא טשינ ָאד בָאה ךיא .ךיז טנופ
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 ןיא ,עקווויאמ רעד ףיֹוא ןיהא ןפישרעבירא ךיז טזומעג --- ייסיווייפ --- ךיא
 רָאלק ןינע רעיא ךיוא ןעמ ןַאק ,ןָאטעג טכארט א ךוא בָאה ,ּפאלק ןייא םימ
 0 .ןכאמ

 | .עקשיזאנעמ רעד ןיא ןָאמעג שימ ַא טָאה) רע

 ירד ןיא רענעקנוזראפ' א קידנזָאלב ,ןבױהעגנָא רע טָאה --- רימ טגָאז ---

 . .ןעמוקעגרַאפ ךעלטנגייא סָאד ןיא .יװ ,טגָאז --- סעסנָאװ יד ןיא ןעקנאדעג
 ;םיורא טייהרערוכיש עוואבאז רעד ףיוא ךיז סָאה יקסניבנָאג .ךעלנייװעג -- = =
 :ירא םיא ןבָאה רימ ...ןפרָאװעג זדנוא ףיוא ךיז טעלָאטסיּפ א טימ ,טּפאכעג
 ,ןעשזירג ךיז ןבױהעגנָא יצנַאיבָארָאצ טָאה טלמעד ,ןקראּפ ןרעביא ןפהָאװעגרעב
 רע טעװ -- טגָאזעג רע טָאה -- ןענאילוי , .ןפישראפ ןָאק יקסניבנָאג זא
 -."ןטיׂשראפ

 ?ןאילוי רעד זיא רעוו -- |

 ;גָאװצ םיהענסיוא ןענאילוי ןבָאה לָאז עמ .ןסיוװ ֹוצ ןָא טשינ בייה דיא --
 טָאה ,וג ,ןיקסניבנָאג ךרוד ןרעװ ןבענעגסיוא טלָאזעג טָאה ץלא ןוא ,רָאי קיצ
 ןיא ,ןָאטעג ךיא בָאה ?ןײנ יצ ,ָאי ,טרָא ןפיוא ךיילג ןופ םעּפע טזומעג, ןעמ
 = ;יא רעד ףיוא רָארעט !טסיכראנא ןא ןיב'כ -- זא ,רימ ףיוא רעדיוװ רעטציא|
 | .ןכאז עכעלנע ןוא ןרָאטעמ עכעלזָאלרעד טשינ ,טנאה רענענ
 ןייז טעװ ,ןביול סָאד טעװ ייטראּפ יד זא ,טכאדעג ךיז טָאה ךַײא ןוא --=|
 ףיוא יוגעג ןסיװ ןלעװ טלָאװ'כ ,טראו ...ָאד ןוא !דלעה אראס ;תולעּפתה ןיא

 זיא'ס יװ ,ט?ײצרעד .ןיקסניבנָאג טענרההער טָאה ריא ןפוא ןא ראפ סָאװ

 סָאװ ,ןקראפ ןרעביא ןפרָאװענרעבירא םיא טָאה ריא .ןָא בייהנָא ןופ .ןעוועג
 | קט  ב | ?רעטייוו

 ;םיוא שרעהעג טָאה קאשטיניילָא .ןלויצרעד ןביױהעגנָא טָאה ענפנעשטש
 ;אכ רעדיװ ָאד ,רעייפ ןרעביא עוואק רעד ףיוא קידנכעג גנוטכא ָאד ,םאזקרעמ
 ' ;טיורב םעניא טאהשג ץלא טָאה רע .ץלאמש םימ טיוהב ךעלשפער קידנרימש
 י | .רעקיטקארּפ רעטלא ןא .לקעז

 ,טמענ ,ונ ...ןענעלרעטנוא טציא ךיז ןענָאק רימ ,עלעּפעט סָאד טמענ --

 ריא טלָאװ םעניא ןדעי ףיוא !שטנעמ א ראפ ריא טנעז סָאװ ,יוא ;ךיא גָאז
 ;ענ ךייא ייב סע ןיא ןיקסניבנַאג טימ זיא ...עסָאקס טקוקעג ןוא ןזָאלבעג ךיז
 | ?ןגיפוצּפָא ןעווענ ךעלנעמ טשינ זיא'ס ,טיוט ןוא ןבעל ףיוא ןעגנאג

 .ןבעגעגסיוא ץלא טָאװ רע .טשינ לאפ םוש ןייק ןיא ---

 ?ןיקסװָאקילרעּפ טכייצרעד םעד ןגעװ ריא טָאה --
 ןוא !ןיוש ןוא ריקליוו :ןרעה .טשינ טשינרָאג ןגעוו ליװ יקסוװַאקיקרעּפ ---

 :יא ךיז ,טשרָאפענסױא ךָאד טָאה ייטראּפ יד .ןעמענאב טשינ סָאד ןָאק ךיא
 ןננאפ טשינ טשרע טָאה ןוא טעבראעגרעביא םיא טָאה עפעד יד זא ,שגייצרעב
 ,קילג עצנַאג סָאר ..ערוק רעקױָאד רעד ,ןבױהעגנָא םָאװ רָאנ טָאה רע
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 טעװ ײטראפ יד ץב ,טראוועג ןטלָאװ רימ ןעו רעכָא !עטאװעשּפיס קָאװ
 -+עג לײװרעד טלָאװ רע ןוא ,?ייטרוא םעה ןכענסיורא טעװ יז זיב ,ןשרָאפסױא

 טימרעד ריז כָאה ךיא ?ןעװעג רעסעב טלמעד טלָאװ ,ןטישראפ ןייא ןיא ןטלאה

 טָאה רענייק ,החלצה טימ רעבירא זיא'ס סָאװ ,טימרעד ךָאנ ןוא ;טקידייטראפ

 רעד ָאד סָאוװ זיא ,טעּפעשטעג טשינ םענייק טָאה ײצילַאּפ יד !ןטילעג טשינ

 ןטלָאװ ןגלָאפ יד זא ,םענייז ייב רדסכ ריז טלאה יקסוװָאקילרעּפ רעבָא ?דפאוועג

 ןיא ןסָאשעג טשרמולכ טפָאװכ יװ ,ןענעכערוצסיוא טשינ םוׁשַּפ ןײז טנַאקעג

 ,טעברא רעװעסַאמ ןופ ּפיצנירּפ םעד ןיא ,ןיפּפיצסיד:יטראּפ רעד ןיאא !ייטראּפ רעד

 םעד כילוצ טָאה רע !עיצאזילארָאמעד יװ שרעדנא סעּפע טשינ ןיא סָאד זא

 'ןא) יזא ,ןפמארק פימ ,ןפיפ יד ףױא עֶניִּפ טימ ,קאטא ןא וליפא ןעמוקאב

 | - - .ןסײררעביא גנולמאזראפ יד טזומעג טָאה'מ

 גָאז א ןיילא ךיז וצ יװ קאשטינײלָא טָאה --- ןדנָאשזדורג דָאנ זיא סָאד --

 :נטייצ רע טָאה ,הסיפת רעקיטרָאד רעד ןופ םיורא זיא רע טניז ןופ -- .ןָאמעג
 - ריא ,טבעלעגרעביא ךס א טָאה ...ךיז טריוורענעד רע ןעוװ .םעקאשא עכלעזא זייוו
 | | .ןייטשראפ םע טזומ

 װ א ךיילג יוזא ןעמ ןָאק יצ רָאנ ,םיא ןֹוצ טשינרָאנ בָאה ךיא זא --
 טָאה יקסװעשיבָאד ןייא !?"טנעמעלע רעכעלדעש א, -- ןשטנעמ א היֹוא ןָאש

 םוש ןײק כָאה'כ םנה ,טעװעטארענּפָא יצ טשינ סייוו ךיא .טקידיפראפ דימ

 | | .ןָאפעג טשינ ןיײב
 :טרעלקראפ ןיא ןפרָאװעגוצ קאשטיניילַא טָאה -- סע טייג ןירעד טשינ --

 ;טואאב םעּפע ןאהאפ זיא אפונ ךייא ןיא .ךייא ןיא טקעטש זיב סָאד --- .טייק

 טרָאד .סיוא יוזא טעז סע ?טייקיציה .הנכס ןופ ךירטש א סעּפע ,סקידנקיאור

 טשינ ריש ריא טָאה ,ךיא רעה ,ָאד ןוא ,קָאװָארּפ א טענרהרעד ריא טָאה
 ר יי ...רעמערק א ןגָאלשעצ

 : -- ןרעטש ןרעטנוא ןופ םיא ףיױא ןָאטעג קוק א טָאה ענסנעשטש

 ןזיװאב טשינ ולופא טָאה רע ,ןעשעג טניײה זיא סָאד !ןיוש טסײװ רע ,רָאנ
 :רעד סע ןיא ןפוא ןא ראפ סָאװ .ףיוא זיא ;ןלאברָאק ןגעװ ןגָאזװ וצ ןקעשאטסי

 | | ?ןקאשטיניילָא וצ ןעגנאג

 :לעה רענעי ןופ ?סיבא רָאנ רשפא ?טייקיציה זיולב טשינ רשפא ןֹוא ---
 רעכעלקערש ןיא דימת ךיז יז טסקאוועצ דָאנרעד סָאװ ,טייקמאזנייא רעשיד

 סאלק:רעטעברא ,לחֹומ רימ םייז ,רענעי מא ,סָאד ײז .עעז רעוו , :גנוטכאראפ = }

 ...קבעּפ רענעי ,רענימ

 .רימ ןגעק ,ךיא עז ,ךיוא ריא טגעז ----|

 :לטפער טרימטשאב א טגנאלרעד הבו שת א טָאטשנָא םיא טָאה קאשטוניילָא :

 | .הטוש --- ןָאטעג עשטרוב א װ רע טָאה -- טסע --
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 ע

 עקיד נדיז טעמכ יד דעלּפעש יד ןופ קידנּפוז ,ןגיושעג לי א ןבָאה ײז
 | וי | - רעװאק

 אװ ,שינרעשצניפ רעטצעל רעשסכעה רעד זיב ,רעשצניפ ןעוועג זיא'ס
 טַאה םי קחהמ עסייוו יד ןיא טפוק יד ןוא ,ףֹוס ריא ֹוצ ןיוש ךיז טרעטנענרעד
 סיורא טָאה רעכלעוו ,גנאפק ןקירעהינ קינָאטנײא ,ןגנאב ןבלעז ןטימ טרירביוו
 עשירעגעג עכעלמייחמוא יד ,עקירפא ןגעװ םליפ א ,קיוּפ א ןורכז.ןיא ןפורעג
 : | ...ןעמאט:םאט

 - :וְלֵא טָאה --- יינסנופ ןבעלרעביא גנידצלא זומ -רעכעלמיא זא  ,םינּפא ---
 רע ,רעקינייװ:רעמ ,רוציק א ןיא ןייז לָאז --- .לוק ןפיוא טכארטעגיקאששינ
 ק ךיא "!רימו ןנעק .ךיֹוא , ...טשינ ןעמ טביילג טרָאװ ןפיוא !ןיילא .זומי עמ
 זיס (ריא יװ ןעוועג ןרָא) ערעיא רָאד ןיב'כ .ןלעו וקיפא לָאז ךיא ,טשינ

 ש 3

 -ןל

 עי

 ןש }

 ןיא
 3 ;עג בָאה'כ !רָאי עטפניפשרעדנוחנייג סָאד :טײצ עסייה א ןעװעג ךיוא טלמעד

 טייקיניזטסווואב ,גנוגעוואב:ןסאמ .סעיצקא:ספמאק ןיא ןוא רַארעט ןיא טביילג
 טָאה סָאד ,טצאשרעד טשינ ןעמ טָאה סָאד ,ןיינ --- ןילּפיצסיד ,עיצאזינאגרַא '

 ןיק טשינ רעבָא ,עכעלדעש טננידאבמוא טשינ א ךאז א ראפ ןטלאהעג ןעמ
 םעניא ?ײּטנָא זעמונעג בָאה'כ ...לָאהָאקלא ןָא טריּפס ןימ א ראפ ,עקראטש
 ;ענ טָאה קעװאלצָאלװ --- ?שרעהעג ריא טָאה דשפא --- "ךָאװשימ/ ןקיטולב ,
 ןוא רעטסײמצילַאּפ םעד םעגרהרעד טלמעד ןבָאה רימ .ךָאװשימ אזא טאה
 ןוא ,ונ *,ןסקע ענעדישראפ ןעװעג ןענעז ךָאנרעד .קינלאשטאנ יקסמעיז םעד
 | ןבָאה טרָאד .יקנאיבאּפ רעטניה טשטָאּפ רענּפיל רעד ףיוא ?לאפרעביא רענעי
 טםסורכ ןיא ליוק א ןעמוקאב טָאה רבח א בעניימ ,ןסָאשאב ןקאזָאק יד זדנוא
 - ...טעװעטארעגּפָא םיא טָאה ,קעטַאבָארכ ,רָאטקָאד א רענייא סָאװ םיסינ

 | ?ן ןלירב ןיא ,שולח א ,עילּפאצ .א יװ רעגנאל א --

 | ?םיא טנעק ריא .ָאי --

 :יה ףיוא ןעוועֶג קנארק ןיב'כ ןעוװ ,טלייהעג דימ טָאה רע .םיא ןעק'כ ---
 מלעטשעגפיוא ךיז טָאה .עיצוקעשז רעמגיה ,זדנוא ןבעל טניווװ .טייקדנילבקרענ

 | | .רעילאוואק רעטלא ןא לי א

 סָאד זא ,ןרָאו ענעי ןופ קנערעעכ .עמיַאד ןענעק ךיוא ריא טרעק יוזא ביו
 ןוא קדאּפ א ,?סיײװ רעד יב ץאלאפ רעסייוו א .עיצוקעשז רעטניה ץענרע זיא

 סעיבארכ יד ןופ רעטיג יד ןופ ץלא -- רעסאוו עמאס ןזיכ ןטרָאג:טכורפ א
 יי | .יקסװָאכומיַאד

 .המחלמ רעד תעב ןרָאװעג טנערכעגּפָא .ָאטשינ ןיוש זיא ץאלאפ רעד --
 א ,םיא טרידנערא רענַאװש סנטאש ןיימ .ץנאג ןבילבעג זיא ,ַאי ,דָאס רעד ןוא
 'ה !ןכָאשעצ עלא יז טלַאװ/כ .קינײװ ָאד ןענעז עכלעזא סָאװ ,עוורעטסי

 .סעיצַאורּפָארּפסקע *

00: 



 | : י : ?ךעלמענ ןעמעוו ==

 .ערעדנא יד ןוא םנעגאהנייטש יד ,רעגָאװש ןטימ ם יקסוװָאכומיָאד יד טָא ---
 | | ' | .!עיזאושזרוב עצנאג יד

 ריִז בָאה'כ רעכָא ,ןטָאזעג םעכלעזא לָאמא טָאה רימ ןיא ךדיוא ,סָאװ ונ ---
 .געננָא טָאה יקסניבנַאג ךיוא .געוו רעד זיא סָאד טשינג .זא ,טּפאכעג סנמייצאב
 רע םָאה יװ ןוא .המקנ כילוצ ןסָאשרעד ןסאשטמוס ךָאד טָאה ,ןטיש ןופ ןביוה

 שטנעמ רעד רעדָא :ןײז טשינ ףוס רעדנא ןייק ָאד ןָאק'ס ,ןיינ ?טקידנעראפ

 .םרעװ רע רעדָא ,ןָאטּפױא טשינ טשינרָאג רע טעװ ןיילא רענייא זא ,טייטשראפ

 -  .רעטיישרעייפ םֹוצ רעסעב וצ רָאנ טפראו ...קישכערטרעדינ ףוסֿפ

 ןמניילעגוצ ,סופיירד ןקיטיינמוא ןיוש םעד ןעמונעגּפָארא טָאה ענסנעשטש

 .?םיונעצ א קידנטכיילאב ,טרעקאלפענפיוא רעדיװ טָאה רעייפ .סָאד .סענישאפ

 םינּפ סָאה ןוא ,דיוה סיורא ןצראטש סַאװ ,סעינק םימ ,טלאטשעגנ עטליונקעג
 : | - .ןעינק יד יב .זיא

 טלקאוועצ טכיוועגכיילג סָאד זיא ךייא יב --- = |

 .זָאננאיד א יוװ ,שירעטקָאד ןעגנולקעג טָאה סָאד
 | | ?סָאװ יצ ,טקישעגמוא ןיב דיא זא ?ריא טדער סָאװ ןגעווו ---

 ,גָאז ךיא .ןרעדנוװוצּפָא טשינ ריז טקישעג טגעז ריא .םעד ןגעװ טשינ ---

 - / , .סאה ךײא ןופ טפירט סע שממ .טסאה ריא -- זא
 ןפנעָאנ םוצ עביל ןגעוו ןעװארּפי טשינ יאדווא רימ ךַאד טעוו ריא ---

 ןֹוא 2 טשינ ןיא ,רבח ,עביל עשילעגנאווע יד .טשינ לעוװ'כ ,ןייג --

 ךרוד ךיז טלאה ןֹוא עקידנציזאב יד ראפ םעווקאב זיא יז .ךעלדעש שיטילַאּפ

 - זומ ןופרעד .רעפ טשינ ,טפירש רעקיליײה רעד ןיא ןיולב ,עדנאגאּפַארּפ רעײז

 - םוצ עביל יד ןוא אנוש םוצ םאה| רעד רעבָא .ןצענערנּפָא ןדיישטנא דיז רימ
 ןעו .?גילפ ייווצ ,ןסיוװ ריא טלָאז ,ןענעז סָאד ,שטנעמ א זיא רע ןעוו ,ןשטנעמ |

 / :ראטש א ,גנוווש רעכיוה א ןאראפ זיא טלמעד ,קראטש סנייצלא ןענעז עדייב

 .?םיבא רעטנוא זיולב ןעמ טילפ ,קידפקאוו זיא רענייא ןעוו רעכָא ,,גנוווש רעק

 ?לגילפ ןײא טימ ?עקעילאק א לגקומ אזא ךייא דָאנ ןיכ ךיא ןוא ---

 - םיא ןיא טרעו ריא ,סאה רעד ךייא .טהעצראפ'ס .רימ ךיז טכאה יוזא --- 

 תמאב ןרָאװ ,טשינרָאג ?עביל רעד ןופ וצ ךיײא טמוק סָאװ ןוא .טנערבראפ |
 | | .ביל טשינ םעגייק ריא טָאה

 .טסווואב טשינ .זיא סָאד --
 .ייב זיא עטסשנ עַאנ עמאס יד וצ ?יפעג סָאד ופיפא .טסווואב ַאיו זיא'ס ---

 . ןכאמ ֹוצ קי ניזטסווואב ןָאטעג ריא טָאה ,לשמק ,סָאװ .ןפלַאהאבמוא .סעּפע ךייא

 ?טײקטזָאלרָאװראפ ןוא שינרעשצניפ רעד ןופ יז ןסיירוצסיורא ,רעטסעווש יד

 טסיײװ ץלא --- ךיז ןיא קידנקיטש .טרעטיצענפיוא רעדיוװ טָאה .ענסנעשטש -

 ;טרעפטנעעג ןרעג טשינ רע טָאה --- !יאדווא ןקעשאטס ןופ ,לוויימ םוצ ,רע

/ . , 

 וי
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) 
 .ןכאמ וצ קיניזטסווװאכ ןָאטפיוא טשינרָאג ָאד ַאק עמ .טווװרּפעג בָאה'כ ---

 ,2עגסיוא םיא םָאה ריא  ?יקסרויאב | ןוא .טווורפעג ראוש ריא טָאה -- |
 -- רבח א יװ ,טנעה עטניילראפ טימ וצ ךיז טקוק ריא ,ןײנ } ?זענעייל טנרעל

 .טעבאפלאנא ןא יא רָאנ זיא --- !ןטייקיעפ עכעֿפנײװעג טשינ טימ רבח א
 ;ראפ ךימ טעװ עמ זא,, .טדערעגוצ םיא בָאה'כ .טשינ יז טזָאל רע זא --=|
 ךיז ריא לעװ ,סעטארק יד רעטנ יהו טעטיסרעווינוא | א -- רע טגָאז --- ןראּפש

 | | | ר ."גנודקיב וצ ןעמענ

 - גירקטסבלעז ריז ףיוא ןָאפ קוק א טשינ תמאב ריא טנָאק יצ ,טרעה --|
 .רער טימ קימיטשנייא טשינ ןיב ךיא .ןײז קיפליהייב רייא רָאד ?יוז ךיא ?שיט
 טָאה ריא .ןיקסוװעשיבַאד מימו רעכיג ןיב'ב ,יקסוװָאקילרעּפ רבח םענופ גנוניימ
 ?עגס יורא ריז טָאה'ס יו ןוא -- ייטראפ רעד ןטעוו קנצ ידעג .ןפימ טעגרהרעד

 א יװ ,טנאה רענעגייא רעד ףיוא סָאװ ןוא ,רָאטאקָאװָארּפ א ךעלקריװ --- - ןיח
 :אב רעיא רעדיוװרעד זיא רימ רעבָא .ןיז ?חומ דָאנ ןעמ ןָא ָאק סָאד

 .רעיטראּפ א ראפ טשינ טסאּפ סָאד .ןשטנעמ וצ ןוא ןבעל םוצ גנויצ

 . ?טריפענסיוא טשינ סעּפע ךיא'בָאה יוצ .טשינ ייטשראפ'כ --| =

 ,טריפעגסיוא ץלא טָאה ריא ...רבח ,רבח ,דע  .ענעגייא םָאד רעדיוװ --
 | !ןפָאלטנא דייא ןופ זיא שטנעמ רעד רָאנ ,טריפעגםיוא טנכייצעגסיוא

 : ?ןטירד ןטימ  סגייא זיא ןתוחמ א רֹאפ סָאוװ ?שטנעמ-רעד --
 ;אב ךיז טָאה'ם .םרָאװ ָא ?םעד טימ ןשינשענּפָא םיא רע טָאה -- אמ --

 .שינעעזנייא וָא ,בראה ןעמוק

 ּפָאק םעד ןיוֿפב טַאה ,סעינק יד קידנעמענמורא ןסעזעג ץלא ךָאנ זיא רע
 ןבָאה ןענײשּפָא ןוא ,רעטיישרעייפ ןופ ךיוה םענופ רעטײװ ,רעכעה ןביוהעגפױא
 רעטלָאנעג רענעסירראפ רעד רעביא טייקטיור רעקידנסילפ א טימ טרעטיצעג
 .םעיציבמא עכיוה ןָא ,טושּפ ןסקאוו סָאװ ,סעצנָאװ עכעליורג יד ףיוא ,עכמָאג
 .ןענסנעשטש ןגעק טלעטשעגנָא יװ עבמָאנ רעפראש רעד טימ ךיִז טָאה רע

 . א יװ ?רָאֿפ סָאד ךיז ריא טלעטמש יװ .םזינומָאק ןראפ ןפמעק רימ --
 ןוא ,טסניד זיא ָאד ,עכאנפיוא רעטיײװצ רעד זיב עכאגפיוא ןייא ןופ !טורקער
 עיר ןײק :גנוקנערק ןפאשראפ ךייא ךיא ןומ טָא זיא ...טייצ עיירפ טרָאד
 ווא ץלא טשינכָאנ זיא סָאד -- ליפא ןעמוקמוא ,ןפמעק !ָאטשינ זיא טייצ
 ;ברוד ןבעל עצנאג סָאד ,דימת רעבָא .עטסרעווש עמאס סָאד טשינבָאנ זיא סָאה
 טשרע סָאד טָא ,אב -- ץראה סייה א טימ ןוא תורשּפ ןָא ,שיטסינומָאק ןײג
 - ?ברור טָאה ריא ןכלעוו ,לאברָאק אזא וליפא זא !עכאנפיוא עשיאייטראּפ א זיא
 וצ , :ןָאפ טלעש א ףוס:קכ:ףוס ןזומ לָאז סעבָאל אזא ןליפא זא ,ןבירטעג
 :רשפא טכארפ ריא *!ןשטנעמ ערעסעב ןאראפ ןגעוושסעדנופ ןענעז סע ,פווייט
 ;יב א ןבענ רלאט ךייא לעוו ךיא ןוא !ומרוָאד יירעדיולּפ .עשינלטב םעּפע ,טע
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 עשיטקארּפ טָאה ןוא ךיז םדניב ץלא סָאד ןא ,ליּפשייב ןטנעָאנ א רעײז ,ליּפש
 יי ' - - .ןרעכיירראפ רימַאל רעירפ רָאנ .ןפאשפוזער

 טימ עלעקשוּפ ןכעלב א ןופ ןוטיס סעילבעשז וצ ןעמונעג רעדיוו ןבָאה ײז

 ענסנעשמש ,טלקיווראפ ןבָאה .עלעקעד ןפיוא ןאטיּפאק א ןוא ףיש רעסייוו א

 ;ראפ טָאה רעטלא רעד .ןעקנופ םימ סקידנצאלּפ א ,,לגייװצ א. טגנאלרעד טָאה

 | | | .טרעבייד

 ןכָאג רָאי רַאּפ א טימ םלאפנרעי ,קירוצ רָאי ףלעװצ רעדָא ןעצ טימ ---

 רָאנ ןיא עכלעװ ,"עצארּפ , ֹוצ סאג ןיא ךיא יג ,ענרַאטאק ןופ ךיז ןרעקמוא

 2סיזקע רךַאג טָאה יז +:'שטשָאלשישּפ, טימ ןעועג טקיניאראפ טשינ טלמעד

 | ?טסײװ ריא --- רעדנוזאב טריש

 .סיײוו'כ |--- 

 רעזדנוא לײװ ,רעטכארטראפ א ,גנוטלאווראפ רעד וצ יוזא ךיא יג --

 םיוהא ףיול א טוט ָאד ןוא ,ןקירד ֹוצ ןבױהעגנָא ןיוש ןעמ טָאה ויטארעּפָאָאק

 םיירש -- ץימראקש רענעיורטש , --- :רימ ךָאנ ןוא ?טאי א סעּפע רעיוט ןֹופ

 אקווד סָאװהאפ ,ןטרָאד םיא טסײװ רעװ !ץימראקש רענעיורטש -- רע
 ןוא ךיז טמירק ,סאנ רעצנאג רעד רעביא ךיז טסיײר רע רעבָא ,"ץימראקש,,

 גָאז --- ?גניי ,טכערעג טסיב .טלעטשענּפָא ךיז ֿבָאה'כ .גנאג ןיימ רָאנ טעּפש

 ;ןיילא ךיז רעדנוװ ןוא םיא זייוו ךיא ?סיפ א ראפ טָאד ןענעז סָאװ --- ךיא |

 עמ .ןקוקוצנָא הפרח א .-- ןעלצרָאװ עטלא יוװ ,עטיירדעגסיוא ,עטלּפירקראפ,,

 / :ףיופ א ףיוא סיפ ,עקנעשירפ ,עקניכײלג --- ענייד טימ ןביילגראפ טשינ ײז ןַאקי

 ןזומ םיש עקנארק עכלעזַא טימ ?סָאװ טסײװ רָאנ !טרָאװ ןיימ ףיוא ,טעוועג:

 טסעומשעג בַאה'כ "לטשינ ןזומ ײז ,ןיילא גָאז ,ונ .ןבעק זיא'םניוװ ןששנעמו ךיוא

 םיא ךיא ףערפ ןגרָאמ ףיוא .טעּפשעגכַאנ טשינ ןיוש רימ טָאה רע -- םיא טימ- |

 רע ,עקסראקעיפ ףיוא ןעמוקעגרַאפ יא .סָאד לײװ .,עקסראקעיּפ ףיוא רעדיוװ

 :טסיירד טשיג ןוא לטיה סָאװ ּפָארא טמענ רע ,עז ךיא .טניוװעג .טרָאד  טָאה

 .ענטירּפס א ,טסוװרעד ןיֹוש ךיז טָאה רע ."קאשטיניילַא עינאּפ ,ןגרַאמ טוצ

 יז, ."קעשאטס ןיב דיא ,ןייג , *?עקלעװאּפ ,וטסכאמ סָאװ ,ןגרַאמ טוג,, .?גגיי

 .. ןעמָאנ רערענײפ א תמאב ןזיא רעד ןוא ,טנעקרעד טשינ ךיד בָאה'כ ,?חומי

 ןגעוו טסוווהעד ךיז ךיא ךיוא בָאה ןכיגניא .ןפַארטעגנעמאזוצ ךיז רימ ןבָאה יוזא
 רע ,טניד רעשומ יד .רעכעלצעזענמוא ןא ,,ןיכעק רעסיוועג א ןופ ןוז א :םיא |

 - געלפ לָאמלײמ ,טייצ וצ טייצ ןופ ןפערט ךיז ןגעלפ רימ .ןיילא ףיוא ךיז טיצ
 עג ךיז רע טָאה ךעלרעקוצ יד בילוצ טשינ רעבָא ,?רעקוצ א ןכעװ םיא ךיא =

 בָאה'כ .ןכוזאב ןבױהעגנָא רימו רע טָאה ,ןסקַאװעגרעשנוא !ןײנ ,רימ םעל ןטלאה
 :רעד ,קשח ןסיורג אזא טאהעג טשינ רע טָאה ןענעײל םוצ .ךעלכיב ןבעגעג םיא

 :נָאק םיא ךיא בָאה רעטעּפש .ןרעה וצ טאהעג ביל קראטש רעײז רע טָאה ראפי
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 ,רעלעטשנוויוא ןא .רבח א רע זיא טציא .,סָאװ ונ .טננוי רעד טימ טריטקאמ

 טשינ ךיז טָאה ,רבח רענעבענענרעביא ןא רעײז ."עזָאלולעצ , רעד ןיא םעברא

 ?םעה ןָאנ יד געלשעג ןיא םיא טָאה ןאמטעה א סעּפע ,טקעטשעגנייא לָאמניא

 .=געעג ךיוא ןיוש ךיז טָאה .רענעי ;קירוצ גנאק ןעוועג זיא סָאד .טקאהעצ ךעל|

 ןקיזָאד םעד יאדווא -טנעק ריא ...גנוקריוו םקעשאטס רעטנוא רשפא ,טרעד
 הי ר : ?ןאמטעה

 .טָאה סעּפע :ןעװעג הדומ ּפמוד ענסנעשטש טָאה -- ךיז טייטשראפ -- |

 א םעּפע --- טייקראבקנאד יצ ,השוב יצ -- ןלָאװקעגנָא טסורב רעד ןיא םיא

 | | : .מייקמעראוו

 ןעוועג טשינ ?גניי סָאד טלמעד טלָאװ'ב ןעװ ,ןעוועג} ,.טָאו סָאװ ןוא ,ע --

 ,טשינ גָאװכ .ןריוורעגעד שנעקעג .ךָאד ךיז בָאה'כ ?ןסיױטשענּפָא ?ןייפשראפ

 וצ ןעמוקעג רשפא טכָאװ רע ,ייטראּפ רעד ןיא ןעוועג טשינ טגייה טלַאװ רע זא
 ָאד ךיז ןטלָאװ רימ זו ,רעכיז זיא םָאד רעבָא ,געװ ןרעדנא ןא ךרוד ץהנ !וא

 יי | | .עדיב רבח ,טגנענאב טשינ
 .טליצרעד טשינ עה ןגעוװ לָאמניק רימ טָאה קעשאטס----
 טשינ לָאמנײק טעװ רע .רעײטראּפ רעטלא ןא ןיוש ךָאד זיא רע ,אֹכ- --

 --  .נעװ טיײהניווועג ןופ .ןסיֵױװ סע ףראד רעטייווצ רעד סָאװ ,סָאד יו רעמ ןגָאז

 .רךָאד ריא טָאה וויטאהעּפָאָאק םעד ?ךייא ייב רעטציא ןיא יװ ןוא --
 - יב - | .ןסָאלשעג

 .שיפ טימ רעטציא ךיז עוועטאר'כ .טעברא ןָא ?יײװרעד ןיב'כ --- ,ָאײ ונ --

 לעוו"כ 6 ןגעװ ?חומ .ייז טפיוקראפ עקנעלעה ןוא ,שיפ ךיא ּפאכ זיײוונשייצ

 ריז ןבָאה ?שטשָאלשישפ, ."שטשאלשישּפ; רעבָא ,טעבהא עכלעווא ןעניפעג

 | ריז יב: | .טעטכינדאפ
 ןפיוא קידנקוק ,טריזיוּפ טָאה רע .ןָאטעג יו קראטש םינּפא טָאה סָאד

 | וי | ..ךייש ןטלעהעגפיוא |
 טָאה רשפא ,קוק א טיִג .ןס עומש םעניא רעבירא זיא טכאג יד ןוא -- =

 | | .טקיפעג ךייא ייב סע

 סָאד ןיולב ןגיוצעגסיורא טָאה .רעסאוו םוצ .טזָאלעג ךיז טָאה ענסנעשטש

 .טעשירגעגמורא טארוקא ןבָאה רעלדנוקָא סָאװ ,זיײּפש:רעקָאל רעד ןופ לדנקור

 ' .טשינרַאג ָאטשינ --

 יד ףיוא ןָאפ קוק א זומ ךיא ךיוא .געוו ןיא ןביילק ךיז רימ ןֿפעוװ ,וג --
 .קיטשירפ ףיוא רעניילק רעד ראפ ןייז טרָאד םתסמ טעװ סָאװ:סעּפע .ןְצעגר ונש

 | יי ?דניק א טָאה ריא --
 ןעמונעג סע בָאה'כ2 .עפהמותי א ,לרעטכעפ א םעקניזוק א .בָאה'כ -- 

 | : | .דניק ןייק ןָא טשינ ןָאק ךיא .ןעיצוצפיוא

 פיש םוצ ןעננאגעג ןֹוא ןכאז יד ןעמונעגפיונוצ | ןבָאה ײז
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 ךיז יונעג טנָאקעג ךעלדנע ענסנעשטש טָאה ןקאשטינילָא רעמניה קידנעײג

 .לָאצ קילמנעצ א ןופ ,םענכָארד א טאהעג רע טָאה טָארט א .טייג רע יװ ,ןקוקוצ

 רע יטָאה ,טעּפעשטרַאפ ךיז רע טָאה לָאמ ןייא/ .קינשזר ָאטַאק א ןופ טָארט א

 ריז ןופ טלָאװ'ס יװ .םיֹורָאפ :טנעה יד ןָאטעג ףרָאװ א ךעלריטאנמוא טלמעד

 | | | יי .ןעגנַאהעגּפָארא םרעווש טעּפע
 ?ןטיײק יד טימ ןעגנולקעג ,רבח ,ריא טָאה רָאי ?פיוו --

 .ודמובעגוצ ןטניח ןופ ליוק ענרעזייא ןא וצרעד ראנג רימ טָאה'מ .ףלע ---

 | | ?ליוק יד סָאװ וצ - --- 

 טמשנ ...סיִפ יד רעביא ןּפאלק לָאז יז .ןפַאלטנא לָאמ ייווצ ןיב'כ ?ייוװ ---

 | .ךיז קידנּפוטשּפָא ןרָאפ ןלעװ רימ ,קיסָאב םעד
 קנילפ טעּפמיא ןטשרע ןטימ ךיזו טָאה לפיש סָאד .ןרָאפעגּפָא ןענעז יז |

 :ראפ ,קעוא ןיא ןוא ץיפש:עבמאד םעד ייבראפ ?ברעוועג ןכרוד ןגָאלשעגכרוד -+

 :ענּפָא קימָאב ןטימ טָאה ענסנטשטש .רעטרע עכאפפ יד ףיוא קידנכעלעמאּפ

 ָאד טָאה'ס לײװ ,סעצײלּפ יד ןיא תוחוכ עלא םימ עמרָאק רעד ןופ טּפוטש
 קנאבחמאז רעד ןופ דנַאה רעד .םָארטש:לענש רעקינראבראפ א טעמכ ןסירעג

 טָאה / םנורג םענופ דמאז יד ןוא ןשינששנּפָא ךיילג עוומירב א יװ ןעוועג  ןיא

 לפיש םעגופ זָאנ רעד ףיוא קאשטסיניילַא .רעסאוו ןרעטניה טעװערָאשעג קראטש
 מלאה ךיז ,סקניל ןופ עלסעוו רעד סימו ןַאט שימ א טסעפ לָאמעלא םזומעג טָאה

 ךיז טָאה'ס .רעכעלכאווש ןוא רערענַאס א קילבנַא ןפיוא -- םסרוק םייב קיד

 יי | | | .ןגָאזרַאװ סעשזדאמ טנַאמרעד

 | .?םיקאה :טײדאב סע סָאװ ,לַאמא טשינ ריא שטסיײװ יצ --- י

 טםפור יוזא --- .טגיילעגרעביא קאשטשינילַא ךיז טָאה --- ..ם'יקא ה --

 / ךייא ןיא סָאװ ...רימ טנייש ,טרָאװ ש"יבארא ןא .ןטּפיגע ןיא םיריושקָאד ןעמ

 | | | - ?ןפאפעגנייא 'םעצולּפ

 י = | ...טרעהעג ץענרע סע בַאה'כ ---

 םיוהא סע טמוק הנושמ .ןעשודאמ ןגעװ ןרער טֿפָאװעג טשינ ךיז טָאה'ס |
 םסעּפע .ףוס םוצ זיב רעלדנעטשראפמוא ,בײהנָא ןופ טרעטנַאלּפראפ ,ריא םימ

 | | -  ...רֹויּפיִג א

 טשינ עריײב ןבָאה ײז .עיָאב רעד רעביא שרעטאלפענפיוא ןבָאה סעוועמ

 - . .עװעזָאר ןעוועג ןענעז םעוועמ יד ןופ ?גילפ יד .קיֿפב ןטימ טיילנאב יז קידנליוו
 רעד וצ .ןפָאלענסיוהא ןיא סָאװ ,קעװאלצַאלװ רעכיא ןעננאנעגפיוא ןיא ןֹוז יד

 רעד טימ ,ץאלאּפ ןשיּפוקסיב ןסיײװ םעד ןוא .קירב רעגרעצליה ריא טימ' ?סײװ
 / ףעװ ,רעכעה ןזיא'ס רעװ ,ףיולעגפעוו ןיא -- סנעמיוק יד ןוא עקיליזאב |

 | ; אב | ...רענטפאטש
 / .ןָאטעג גערפו א קאשטיניילַא טָאה -- ?טעז ריא --
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 טָאה ?עזָאלולעצ , רעד ןופ ןעמיוק ןפיוא ,ןעמיוק ןטסכעה עמאס ןפיוא

 : : .ןָאפ עטיור א טרעטאלפעג
 -עלסעוװ,רעד ףיֹוא טנעלעגנַא ,ןָאפעג גָאז א רע טָאה -- טסוװעג בָאה'כ --

 ןיא סע ךיז טָאה ןבױהעגנָא ןוא ,רָאי סכעפטיא זיא יוזא ...טסווװעג בָאה'כ --

 ;םיֹוא ןיא עינלעגיצ םקישטנאיָאב רעביא ,ןטרָאד טָא ,טקוק .ןטרעפשרעדנוהנייג

 .ךייא ןופ רעגניי ?סיבא ןעוועג טלמעד ןיב'כ .ןָאפ עטשרע יד ןרָאװעג ןעגנָאהעגי

 :אכָאק ןיא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה גנונעוואב יד ןוא ,ןסנאיאפ ייב טעבראעג בָאה

 :יא ,םטכער ףיוא ןוא .םירישכמ עכעלטפאשטריוודנאל ןופ קירבאפ סעשטיװָאנ
 רעביא דָאנ ןוא -- ןָאפ א ןעגנָאהעגפיוא ךיוא רימ ןבָאה ,יירעבראג רעד רעב

 | | | - ...עינלארג םרעואב

 ,םנעשטש ןויװעג גנָא טנאה רעד טימ ןוא שננוי ןייז ןעזעג דעלטייד טָאה רע
 - רעד רעביא טבעלעגפיוא יאמ ןטשרע םעד ןענינאב ןבָאה סָאװ ,רענעפ עלא ןענ

 | | | ...ןפסקעז ןוא ןטפניפ ,רָאי ןטרעפ ןיא טָאטש

 ;טשרע רעד טָאה ,קסלָאבָאט ןיא ןעװעג ןיב'כ ןעװ ,ןטעביז ןיא ןוא --

 ןייא :טלייטעצ ךיז טרָאד ןוא ץאלפ:קינרעּפָאק ןפיוא טלמאזעג ךיז .גוצ רעקיאמי

 וצ עטייװצ יד ןוא ,?עזָאלולעצ ,, רעד ןופ גנוטכיר .רעד ןיא קעווא זיא עגמולָאקי

 :ראפ  וצ רעירפ גוצ ןכלעוו ,טסוװעג טשינ טָאה רעטסײמצילַאּפ רעד .ןעמאזימי

 ?אנ:טאיווַאּפ םענופ זיוה ןראפ טֿפמאזעגפיונוצ עלא ךיז ןבָאה ליײװרעד .ןגֿפָאמי

 טָאה'מ !ראצ ןראפ עיצארטסנָאמעד עטסערג יד ןעועג זיא סָאד .קינקעשמי

 יװ ,רָארעּפ טימ טשינ .נָאטסטעברא ןקידעהעשנעצ א טפמעקעגסיוא טלמעדה

 !ןסאמ יד ןופ קוױײז ןכרוד אקווד רָאנ ,טװורּפעג ןבָאה רימי

 עכעלשנרָא ,עמינ ןשטנעמ ןענעגענאב ֹוצ ןעמוקעגסיוא זיא ןענסנעשטש

 ןײז לָאז ןשטנעמ ןײא ןיא זא רעבָא ,עקידשפנ:תריסמ רעדָא ,עטסיירד רעדָאה

 טריּפשרעד רע טָאה ?לָאמ עטשרע סָאד ...עטירד סָאד ייס ,ץנעי ייס ,סָאד ייס
 - !רע יוװ ןבעלוצרעביא ,ךעלנע ןצעמע וצי ןייז :רענאב םעד

 ןרעבירא ,רעטייוו קוק ?עקשטנָאיװַאלגז רעביא ל?קירב סָאד טטעז ריא --

 .םינּפ:לבקמ רָאי ןטסקיסיירד ןיא ײצילָאּפ יד זדנוא טָאה ךעמענ ןטרָאד .קראּפ

 :ןרערט ןפרָאװעג ןעמ טָאה ןליוּפ ןיא לָאמ עטשרע סָאד .סעכמָאב טימ ןעוועג

 ;עברא יד לָאמא ןלעוו טרָא עקיזָאד סָאר ןוא ,גוצ ןקיאמטשרע ןא ףיֹוא סעבמָאב

 טסייה ...לָאמקנעד א םימ רשפא ןֹוא ,עקוווסאמ א טימ רשפא !ןקיבײאראפ רעש

 | | !רבח ,יאמ  ןטשרע ןטימ -- סע

 רענעי ןוא ,ןענסנעשטש קי דנרילופארג ,טנאה יד טקערטשעגסיוא טַאה רֹע

 /  .ןטאט םײב ,ףרָאד ןיא ןייז טכָאװ רע יװ ,ןגיובעגנייא ריא רעביא ךיז טָאה

 :עג ףרָאװ א קינשורַאטאק רעטלא רעד ךיז טָאה -- ...ריא טוט סָאװ --
 יה ...ךָאנ ןצכעביילברעביא עלאקירעלק עכלעזא --- ...סכעלייוװרעטניה ןָאש
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 יד םורא רעפעש'שיינק יד .ןענאטשראפ ןאמרעגנוי םעד טָאה רע רעבָא = |

 =עג םעגופ טייקמעראוו רעד וצ -- ןפָאלעגנעמאזוצ ףכית עלא ךיז ןענעז ןגיוא

 .קילב ןטריר

 ןוא ןשרעהאב ךיז טזומ ריא רָאנ .רבח רעמוג א ךייא ןופ ןייז טעוו'ס. ---

 ןשיװצ טעברא ףיוא טננידאבמוא .ןָא טנעמאדנופו םענופ טעברא ףיוא ןייגרעביא

 .ןגיטשסױא ריא טעװ טרָאד ,לאטעּפש וצ ןרָאפ רימ  ןלעװ טציא ןוא . ..ןסאמ יד

 | .ןייז ָאד זומ ךיא ןרָאװ ,גוצ םוצ ,טָאטש ןיא טייג

 ןגערב םענעי וצ ןשטאּפקעווא ךיילנ ךיא ?לעװ יוזא ביוא ---

 ...ורֹוצ זָאל ---

 ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארא טַאה .טראּפשעגנייא ךיז טָאה ענסנעשטש רעבָא

 ןפיוא קעסאּפ ןטימ ןדניבוצוצ סע ידכ ,עלעקעּפ א ןיא ןדנובראפ ,ץכעוטנָא סָאד

 ןייק םָארטש ןגעק ײדָאב --- טיוקרעטנומ ןוא דיירפ טראּפשעצ םיא טַאהס .ּפָאק

 | !ןנרָאמירפ אזא ןיא עקַארק

 ;דורּפשרעסאוו עניולק .קיפיופ ןוא ,טלאק קראטש  ןעוועג זיא רעסאוו סָאד

 ןלעװ ךיז טפָאװ'ס ןֹוא ,סעקשטיטָאלּפ יװ ,רעסאו ןרעכיא ט?יּפשעגנ ןבָאה ןעֿפ
 -. ?ָאפעג לגנאר א טלמעד סע ריז ןעמ טלָאװ --- ןעני יקער יװ ןייז ןלָאז ײז

 טשינ ,שייוװ רעד ןיא טדגיוושראפ סָאװ ,ףיש א דַאנ טשיג ןעמווושעג זיא רע |

 רָאנ נוהג םוצ ּפָארא ןליװ םענעגייא ןטימ זיא סָאװ ,חמוש רעד ,ןיפראמ יװ
 ידלא .וצ ,ןפורעג טרעוװ סָאװ ,?עזָאלולעצ , רעד ןופ ןעמיוק םעד ןנעק טושּפ =

 =ָאפסיורא טימ טרעטאלפ עכלעוו , ןָאפ/ רעד ןגעק !ייעקירעמא , ,רָאי עצראווש

 | | | .גנונעפָאה ןוא גנורעד -
 .יטשוינ ,טש'רעד ןיא טרניװשרַאפ סָאוװ ,ףישי ַא יו דָאנ ט טשינ ןעמווושעג וויא רע

 :טשינ ייברעד זיא רע םָאװראפ ,,גנודעיודאב ןוא גנורעדנווואב שימ גנוניישחעדי
 / ירד רעטעמ טרעדנוה רעכעה ןעמיוק א ףיוא ןכירקוצפיורא ידכ ןרָאװ !ןעװעג

 -- ןקרעמאב טשונ לָאז רענייק זא ,יוזא ןָאפ א ןקעטשניירא טרָאד ןּוא ךייה

 'הכאלמ םנעמעוו ןיא !ןעיצוצסיורא דלימ רעד ןופ רָאה ןייק טשינ ריד זיא סָאד

 =ישזג ןטסרעכיזמוצ רעבָא .סיקסרויאב רשפא ןֹוא ,סקידרוס רשפא ?סע זיא

 ?אנ א ןוא ,ןעמיוק ןרעטנוא ,רעמאק:לסעק רעד ןיא טעברא רע ?ײװ ,םיקסװָאב
 ...עשלגגיי א ,עשירעפיטש א ,רָאי קיצרעפ ענײז ףיוא טקוקעג טשינ ,רש טָאה רופ
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 א.ת 2 וק שש

 | ש
 +) 2 וע

 טָאה ,קעבישונ ןפורצנ ןבָאה רימ ןבכלצוו ,ךששטיָאװ יקסוװַאבישונ רבח
 ןופ טְסייה סָאר ,עטביש רָעקיטכַאניב רָצֹד תצב סנטמיוק יִר טקיניײרעג
 םפנייא טימ דנַאניב טעברַאעג טָאה .סקעז זיב קיצנָאװצ ןוא ייווצ רצגייזא
 -ייזא .ייווצ םורא .בייוו שיסור א טַאהעג טָאה רעכלצוו ,יקצָאטס ,רעסָאלש ַא
 ןעגנַאגעגסיױרא ןטנפו עטביש-טכַאנ רצד ןופ רשטעברא ייד ןצוו ,גָאטראפ רצג

 ןפֶצ ןרימ --- :ןָאטצנ נָאז -ַא ייווצ ָא-יד ןבָאה ,טיורבטנװַא ףיוא ךיקרָאג ןיא
 יד ןלַאנַאק-ןעמיוק ייד ןופ טּפעלשצעגסיױרַא יז ןבָאה .,ןײלַא ןבילבעג -- .ָאד =

 .ךשראוו טקישפנוצ זדנוא טָאה'ס עבלעוו ,ןָאפ טנעטלַאזַאב'

 ןוא ,ןבטגענ ננוטכא ןוא לפטל ןטימ קידנשננילק ,ןסענשג טָאה יקצָאטס == |

 -נילפ ַא ַא ,רערעגָאמ) א וטווטנ ויא רֶצ ,ןבירקפיורַא טוָאלעג ךיז טָאה קעבישוג
 לק ?עטש ןטימ ןָאפ יד .יקצָאטס טשינ ןוא רע רַאפרעד --- ץּפלַאמ ַא יו ,רֶק

 ,סעציילּפ יד ןצ טעּפעטטץגוצ טַָאהעג רע טָאה

 טלָאװ ךיא ןוא ,ןסיײרּפָא ךיז טלָאװ לגיצ-ץרַאטשסיורא  ןא.ביוא --
 טשימ רטסלָאז ךימ .ףיהלטנַא ןוא ןַאּפ יד רימ ןופ ּפָארא םענ ,ןלַאפּפָארא

 , -  .סָאװ ןייז טשינ טפוו'ס ןרָאװ ,ןעוצטַאר

 רעד ןופ ןפטמיוק ר לייוו ,ראֿפרצד טגָאועג יוזא טָאה .קשבישזנ רבח = |
 :ץפושמ ןצנַשּו ןסיהרדנופ טגעוו טנייז ןוא ךיוה קיזיד זיא  "ףואלולצצ;

 י .קירוצ ףיוא טילפ ץמ זא ,ךיו טכַאד רֶצִמ ץלא ,רטבפח סָאװ

 בת ןוא ןבָארקענ זיא ,ּפָאק ןטניזענ ַא טַאהעג טָאה קשבישוג רבח רעבָא
 רֶצ טָאה טלמצד ,ןרפטש חד ךיז רטביא ךיילג ןצורצד טָאה רֶצ זיב ,ןבָארק
 ץטצשל יד וצ טקיטסצפענוצ טָארד ַא טימ ןוא טרַאטענקעװַא טָאקילצד םענייא
 ,טלװַאלצַאלװ רטביא  ןָאפ עטיור .רצווששראוו יד לגיצ- ץרַאטשסיורא .ייווצ

 ,קינשַארומ ַא ןיא ןקעטש א טקעטששננײרַא טָאה רֶש --- ןנַאז ןַאק טמ --- רצדַא =

 ןעמוקעג *?עזַאלולעצ ,, רעד וצ ןזיא ,ןַאפ יד ןעזרעד ,ןגרַאמירפ עמאס ןפיוא

 ;ציּפש ,עטרידנומ ,ץישיאוו רעד םימ ץישיאװ ,ראסימָאק:ײצילַאּפ רעד ןפיוק וצ'

 ןוא ;ןריציפַא;װרעזער ןופ דנאבראפ םענופ  וקיפא ןפיופל וצ ןעמוקעג זיא'מ ;סע5

 ןבָאה .עלא ןשטנעמ סקעלאשראמ ןאּפ םעד ןוא ,ענאילשאמ ןופ סעקעדאכ יד

 .םצישעג יז טָאה קערש יד ןוא ךיוה ןעוועג זיא יז רעכָא ,ןַאפ רעד ףיוא ט?יבעג

 .?געיװנּפָארא ,ןבָאה ןטסינומָאק יד זא ,גנאלק א טזָאלענסיורא טָאה קילכיר ?ייוו
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 :ו5

 םאכ א טסוט :טנעזעגרעטנוא ?גיצ:ץיראטשסיורא עקיגייא + ,ןעמיוק םענופ קיד
 2ינער םעד) טוימ ילפ א טסוט וה -- ןוא ץעז א םע טוט ָאד ןוא ,טנאה רעד טימ ןָא

 םורעה :טסולגעג טשינ ןעמענייק ךיז טָאה'ס .רעדיג רעד ןיא ּפָאק ןעיירט:סגגור

 ןָאפ יד ןוא ,ןטייוצ םעד .רענייא קידנּפוטשרעטנוא ,טלדיזעג זיולב ןעמ טָאה

 ןבָאה עכלעוו ,ןסאמ ידי רעביא ,טָאטש רעד רעביא טרעמאלפעג קידוועיאמ טַאה

 - .גוצ:עיצארטסנָאמעד םוצ טיירגעג דיז
 - עקיניײז יד וצ ןפָאלעג ענסנעשטש ןיא ,ןקאששיניילַא טימ טדיישעצ ךיז

 טָאה ןיקסרויאב ןופ .שײקרַאלק רעסיורג ןוא טפארק א םעּפע ןופ ?יפעג ןטימ

 עקשוישטשַאק ףיוא ןעגנאגעג ןענעז יז .ןקעבישזג ןגעוו ץלא טסוווהעד דיז רע

 בם - .קילביר ןוא יקסרויאב ,ענפנעשטש :טירדעבלאז
 טיירדעג ריז ןבָאה ייז .םירבח ךס א ןעוועג ןיוש ןעגעז עקשוישטשַאק ףיוא

 'ףיז םעװ גוצ רעײז ןעװ ,קידנשראוו סּפּפ ןופ לאקאל ןראפ קירוצ ןוא ןיחא

 .ןרימרָאפוצסױא ןביײהגָא

 סקעז רעמונ לאקָאל םענופ ךיז טָאה םלוע רעד ןעוו ,טנעמַאפ ןסיוועג א ןיא

 טָאה'ס ,ןעמָאנ ןייז טרעהרעד שנסנעשטשי טָאה ,ןסיורדניא סיורא זָאל א ןָאטעג

 ןָאעל --- ןדנאלדנורג ןופ ,רעטילימ םענופו --- רענעגייא רעד ,ןָאעל ןפורעג םיא
 .רעדורב ןוא עטאמט ןיז יוװ ,ס99 ןיא ןעוועג טלמעד זיא רעכפעוו ,שמיוועשוילק

 ענעפָא| ןגעווטסעדנופ קידנבָאה / ,לַאושיד רעייז יב ןטלאהעג ךיז ןכָאה ייז

 | :טריגעלָאק יז טימ ןטסינומָאק יד ןבָאה ראפרער ,ןגיױא

 ;קיִשראפ רענעזעוועג א ,רעטעפ א ךיוא רעטנורעד ,עילימאפ עצנאג רעיײז

 ;םנעשטש טימ םירבח יד ךיז ןבָאה ,ייר רעשצעל רעד ןיא ןענאטשעג זיא ,רעט

 םענעסָאלשעג א ןיא יײז רעשניה קידנלעטשסיוא ךיז ,ןיהא מעג זָאל א ןענ
 טימ רעריג, !"טיורב ןוא טעכרא) :ןשנעראּפסנארש יד טומו ,ןַאפ רעײז סימו גוצ

 ?ונעג ךיז ןבָאה רענעפ עקיזָאד יד רעטנוא ןוא ."*!גנוריגער רעשומסי שאפ רעד

 ןליפא ,ןטלאטשנא:רעקרעווטנאה ,ןקירכאפ ענעדיישראפ ןוֿפ ןסאמ יד ;ביילק ןעמ

 ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,ךײרלָאצ טלעטשעגוצ ךיז ןבָאה עזָאלמעברא יד .ןלוש ןופ

 רָארג עזָאלטעברא יִד םיורב ןבעגוצסיוהא ןליופאב טָאה טארטסיגאמ רעד סָאװ

 | | , .גוצ םעגופ ןעיצוצּפָא יז ידכ ,טייצ רעד טָא ןיא
 רעד םימ ,ילאנָאיצאנרעטניא םעד קידנעגניז ,ןעננאגעג יז ןענעז יוזא

 ןפיוא .יאמ:ישטעשש גָאר םוצ שטשַאנלָאװ ץאלּפ ןכרוד ,סאגצעקשוישטשָאק

 ןקיצנַאװ ןטימ יקסוװַארטַאיּפ טאטוּפעד ןעגנורּפשעגוצ יז ֹוצ ןיא טרָא ןקיזָאד

 :רעד ןוא זָאנ עקעילאק א טאהעג טָאה רעכלעוו ,יקסוװַאכעימש ץנַאב:סגייראפ

 0 יי | .ענעדנובעגמורא ןא ראפ
 .גֹוצ רעזדנוא דיז טקידנע ָאד -+

 ,ןָאטעג טינש א עילבאש א טםימ יװ טגאה רעד טימ טָאה יקסוװָארטַאיּפ

 | .ןבײהוצנַא טרַא ןכלעוו ןופ , ןסיוו לָאז ײצילַאּפ יד ידכ
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 ירשעג א םיא וצ טָאה ךראירטאּפ רעד -- שטיוװעשוילק רעיורג רעד
 | - ?ןָאטענ

 !רבח ,ןעייריזח ןייק טשינ טכאמ ---

 .,טייק א קידנכאמ ,שנעה יד טקערטשעגסיוא ןבָאה סעשטיוועשוילק עגנוי יד
 ןטסילאיצָאס יד ףיוא ןוא ,ןטסינומָאק יד טריקאטא ןיוש טָאה ײצילָאּפ יד רעבָא
 .ןילּפיצסידגײטראּפ יד ןכערב ייז זא ,ץילימ עשיסּפּפ יד טצעזעגנָא ךיז טָאה

 ןטסקראטש םוצ .סעבלָאק ןוא סנקעפש טימ ןגָאלשעג שירייהעגמוא טָאה'מ
 שולָאּפ םענעי טנעקרעד טָאה ענסנעשטש ןכקעוו ןיוא ,קערוט טעוועדקיװעג ,סָאה
 ןקעטשוצ טלָאװעג עקצַאלּפ ףיוא עמשטערק רעד ןופפ םיא טָאה רעכלעוו ,טנאיצ

 .נָא "עװָאלזָאק,, טרָאװ סָאד טצונעג טָאה רע סָאװ ,ראפרעד טאיראסימָאק ןיא

 -.םנארט םוצ ןסירעג טשרע ךיז טָאה היפונכ ןייז טימ קערופ .ייענווישזנ, טָאטש -
 ,עכעזאּפ סיקסרויאב ןיא ןרָאװעג םלענ זיא טנעראּפסנארט רעד רעבָא ;טנעראּפ

 ותעשב טָאה יצנָאיבָארָאצ יו ,רעלקעפש ףיוא טכאמעג  ןעוועג זיא רע לי |

 | .ןקידייטראפ וצ ךיז ןעמוקעגצונוצ ןענעז רעדיױו רעלקעטש יד ;טהצעעג

 טבאמשג טרָא םענעגייא ןפיוא זיא םָארגַאּפ  ןכָאנ םורא העשיה ייווצ ןיא
 ןכלעװ ,רעוטששנגוי א טדערעג םָאה'ס .עקוווסאמפ א ןגעווטסעדנופ ןרָאװעג

 זָאל א ײז ףיוא ךיז ןבָאה טייל סעצישיאוו ןעוו .טנעקעג טשינ טָאה ענסנעשטש
 רע ןענאוונופ ,לפייה א ךרוד םיא טימ ןעמוקאבסיורא םירבח ךיז ןבָאה ,ןָאטעג

 לָאמניײק יוװ טרָאד ךיז טָאה ןיא 'יעשישטאז ןארָאטסער םוצ ןפָאלענקעװא ןזיא

 א // ,שייפפר ביר עיצרָאּפ א  קידנלעטשאב ,פשימ א יב טצעזעגקעווא טשינרָאג)

 - ..הסוב עשיטייק ןייא ןוא סָאס  ןשײרעטַאט

 רעקיזָאד רעד ןיא לײטנָא ןעמונעג/ לָאמ עטשרע סָאד טָאה ענסנעשטש

 ךעלטע?בגולפ ןוא ךעלדנעפ יד ,עקוווסאמ יד ,גוצ רעד -- ץלא סָאד .עיצקא

 ,טסעומשענ ןבָאה םירבח ערעטלע יד רעמָא ,קיטכערּפ ןעזעגסיוא םיא טָאה ---

 ,ןרעדינּפָארא ןא ןאראפ זיא/ס ;טרעייפעג רענעש ןסאמ יד ןבָאה לָאמוא) זַא
 .ףיורא ןָאמעג בייה ןייק טשינבָאנ ךיז טָאה עילאווכ יד םינּפא

 - ?ּפעשרעד טעלּפמָאק א ענוזישזנ ףיוא טרעקעגמוא ךיז רע טָאה סקאפנדעי
 . ,יאמ רעטשירע ןייז ןעװעג זיא סָאד ?ײװ ,ןערב ןֹוא דיירפ טימ לופ רעבָא ,רעט

 טָאה'מ ;רבח רעטוג א ןייז טעװ ןעדיב ןופ זא ,טגָאזעג טָאה קאששינילָא ןוא

 ןבעגעג םיא טָאה'מ ,טרעקראפ ,טקיטײזאב טשינ ייטראּפ רעד ןופ ןימולח? םיא |

 .יאמ רעד ראפ טמיטשאב םיא טָאה'מ סָאװ ,טימרעד יורטוצ ןופ זייוואב א

 2אישזה ןֿפױא ןגרָאמ ןעמוק ןסייהעג ןוא טקנוּפפערטרעטנוא ןא ףיוא גנורעייפ

 .לשייק א טימ עטרבח א ןעמוקסיורא םיא וצ טעוו'ס וװ ,?רעטניוװצ רעװַאד

 .ןעזרעד ןגרָאמ ףיוא טָאה רע ןעו ,גנורעדנוווראפ ןייז ןעוועג זיא סיורג יו

 לשייק א טאהעג טָאה יז .טראבויפ ערעשלע יד ,ןעווע ײסָאש רעקצעינעיװ ןפיוא

 טָאטש רעד רעטניה טכוז יז סָאװ ,ןָאשעג גערפ א םורעד רע טָאה ,םערָא ןפיוא
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 יז סכוז יז עקאפ ןא ,טרעפטנעעג טָאה יז .טײקמערָא רעקיזָאד רעד ןשיוצ = |

 רעדיוו יז -- עדיב ןיב ךיא -- :טלעטשעגרָאפ ענסנעשטש ךיז טָאה טלמעד

 ךיז יז ןבָאה ,עקסיל ףיוא טקנופפערטרעטנוא םעד ןבָאה יז זא ,טגָאזעג טָאה

 .לרָאּפפ טבילראפ א יװ טשרמולכ ןיהא ןעגנאגעג ןוא טנעה יד רעטניה ןעמונעגו

 | רעדלעפו יד ךרוד קידנעיג ,טסוורעד ךיז טָאה רשי יױװ -- סטסראבויל יד |

 קינײװ טָאה עטאפ רעד .עקסנורָאט ףיוא ,טָאטש קע ןטיײווצ ןפיוא ןעניווו ---
 וצ םייצ ןופ ןקיש עקירעמא ןופ םיבורק סָאװ ,ויא קילג עצנאג סָאד ,טעברא

 טָאה ןוא טוג ךיז טנרעל ,עסיוהג א ןיוש ןיא עיצנָארב ;ןראלָאד עכעלטע טייצ

 ןעועפאר טגַאקעג ותעשב טלָאװ'ס ןכלעוו ,רעד ,קעמיש .ןוא .םיטש ענייש א
 רע טָאה לָאמניא ;רעגרע ץלא ןעזעג לָאמא סָאװ טָאה ,ןיּפָארטא ןּפָארמ ןייא

 .ןעמוקענקירוצ טשינ זיא ןוא עשראוו ןייק רעפמאד א טימ טּפאכעגסיוהא ךיז |

 רעד זא ,שנייצרעביא ןענעז עלא רעבָא ,םיא ףיוא רדסכ טראוו עגייפ עטלא יד
 םייוו ץעגרע ךיִז ןוא טסאל וצ עילימאפ רעד ןלאפ טלָאװעג טשינ טַאה רערגילב

 ץלא ,ןעמונעגטימ טשינ רע טָאה ןריּפאּפ םוש ןייק .ןעקנורשרעד םייה רעד ןופ

 יד : .ןעמאמ רעד ייב ןבילבראפ זיא

 סעּפולאכ עכעלטע .עקסיל בושי םוצ ןעגנאנרעד יײז ןענעז קידנדער יוזאה

 :ניה .רעמייב עטלא םימ טלננירעגמורא ןיא סָאװ ,וואטס א ןבעל טרָאד ןעייטש

 ,ןדמאז דיז ןעיצ ,דלאוו םוצ סיוא ךיז טעװערעק עמי ןעװ ,סקניפ בושי ןרעט

 ךיז םיצ וואטס ןרעטניה ךייפג געווהפעפ א ןוא ,"עראכאס, טפור עמ עכלעוו

 | .לדלעווגנוי ןעװַאנסָאס א ןיא ןיירא

 :גוא דיז ןעמונעג ײז ןבָאה ,רעסאוו םוצ םינּפ ןטימ ,געוו םייב םצעזעג ריז !

 :יניבראפ יד קידנרימרַאפניא ,לשייק ןיא ןעוועג ןיא סָאװ ,טימרעד ןענעֿפרע

 ןכרוד דָאנרעד ,ךילג ןייג ןלָאז יז ,עלסאה יד טגָאזעג ןבָאה עכלעוו ,עקידנע

 .ןסיווהעד ךיז יז ןלעוו טרָאד -- 98 רעמונ ּפולס:ןכיצ םוצ דלאֹוו ןפקאהעגסיוא

 טשינ ןעמ טָאה טכיײרג גיוא סָאד טײװ יװ ןעוו ,םורא םייצ רעסיוועג א ןיא
 זיא ,ןעננאנעגייבראפ  ןענעז עלא זא ,טכארעג ןיֵגְש ךיז טָאה'ס ןוא םענייק ןעזעג !

 טעוװעטראוועג טָאה ייטראּפ יד ןעוו ,טכאנ רענעי ןגעוו םעומש א ףיוא ףיורא עווע
 ןיקסניוװלש ןֹופ היופ רעד ףיוא קידנפראוו ,ֿפרעטניווצ רעװָאדאישזד ןפיוא

 עמ טָאה ווירב עריא קנאדא זא ,טלייצרעד ךעפמענ טָאה יז .ןקאילרעּפ ןוא
 ;יטילָאּפ יד ןעוועטאק ןראפ ןטאלוסנָאק עשיליוּפ יד ןיא ןביוש יד ןגָאלשעגסױא/

 רעלעה רעד ןופ ,עלענימ ןענושמ א קידנכאמ ,יז טָאה ָאד ןוא ;עטריטסערא עש
 | - .ןדלאה םורא ןענסנעשטש ןעמונעגמורא טיוה

 .גָאט םענעי זיא ענסנעשטש רעבָא ,ןעוועג טשינ עסואימ ןייק וליפאו זיא יז
 ןיא ןיירא ןיוש םיא זיא סנטייווצ ;ןעגנאקראפ עכעקשפאשנדייפ ןופ ןעוועג טיי
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 יז 'רעבָא א ורוצ לָאז עווע זא ,ןָאטעג גָאז .א םורעד רע טָאה ,עשזדאמ גיוא

 ןעמ טריּפש ןענ ק ןופ זיא ,קידנעשטּפעש ,פעילוטעגוצ .רעקראטש רָאנ .ךיז טָאה
 ( ,טעיג 05 א -.ךָאנ

 * ?ײװ רָאנ ,םעלציפש יצ .סעקינשעופ קוק סע רעוו ,ןעעז / טָאװעג טָאה רעי
 .טכאמענ תליחת םורעד רע טָאה ,רפאווגנוי םוצ סעציײלּפ יד טימו ןסעזעג זיא רע 2 'ו

 ;ולּפ יד רעביא ןעווע קידנטעלג ,ץיקשקיק ,וינוציק ,וינוציק :לצעק א וצ יװ עניִמ א
 ןעמענוצסיורא יװ טשרמולכ --- ?שייק םוצ שיירדעגסיוא ךיז םורא עגר א ןיא ,סעצ
 קיצפופ א סנטסכעה ,עלדָאי א רעֶטניה טקרעמאב ט?מעד ןוא --- ןײװ לשע?פ א
 ןוא .קעשאד ןשיאײצילָאּפ א ןופ שטשילב םענעלאטעמ םעד ,ייֵז ןופ  רעטעמ
 0 .שוילעּפאק א םיא ןבעֿ?

 | | .סעקשילעק יד ןיא ןסָאנעגנָא רע טָאה
 .ןעמענ ײז לָאז. ערעילָאכ ידו זא ,ןשוקעצ ךיז רימַאל ,עטרבח ,ןלאפראפ ---

 ,ץעגערג א ןָא זיב ןעשטשא? ךיז ןעמונעג ןוא --- טשוקעצ ריז ןבָאה יז =
 ?ייוורעד ;ןייא טשינ ךאז ןייק סעּפע יז טלאפ סע ?ןָאט ןעמ ןָאק סָאװ ןרָאװ
 | .ןקילבירי טימ יקסהויאב ײז וצ דיז ןזָאל'ס --- ײז ןעעזרעד

 ;יירפ טשינ --- ענסנעשטש ךיז טוט ,טרעשנענרעד לסיבא ךיז ןבָאה ײז ןעוו
 :רענשירּפס ןעװעג זיא רע יו ,ןקעשַאטס  וצ ?יטש דנעוו ַא --- ןעוועג קידנזַאל

 -  .ײרש ָאט ,ןסיײה ןפיוא טקאּפעג זדנוא טסָאה -- |
 יד ףיוא ?עטש א ךיז טוש ?רָאּפ סָאד .ןעלדיז וצ ןָא טשינ טבייה רענעי זא

 - ...ןיירא דרערד ןיא קגיז שטָאב ,טמעשראפ ,ןקַארשעגרעביא סיפ!

 ביג רעכיג ,רעהא ביג -- ...קעשאטס טיירש --- ?וװ ,סע ריא טָאה ווו --
 י | !רעהֹא

 ענג ןיא סָאװ ,ייקסוואשראוו רעירוק , םעד ןבעגעג םיא טָאה ענסנעשטש
 | : ר | ; : 1 . .פשייק ןיא ןג געל

 פאכ א ,טשינ טעז רענייק יצ ,ןטיײז עלא ןיא טקוקענמורא ךיז טָאה קעשאטס

 ןיא ןיקסרויאב טימ ןפיופי טזָאלעג ךיז ןוא עכוזאּפ ןיא רעירוק םעד ןָאטעג ןיירא
 ןוא קערוט ןפָאלעג ןענעז ,ריז,קירנענעבגנראפ ,ײז רעטניה - ןוא ;ןיירא דֿפאוו |

 ריי יי .עלאקנָא

 ?אטס םײרדענכָאנ ךיז ןבָאה יײװצ יד .טָא זא ,טלעטשעגסיורא ריז טָאה'סי

 קידנסטשנָא ריז ,ייז ןענעז ןוא ,ןָא קעװאקצָאלװ ןופ ןיוש ןיקסרויאב ןוא ןקעש
 ךיז ןוא רעווקי רעד ןיא ןֿפַאלראפ ,עקסיל ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעײג יז זא ,ףוס?

 ךעלקריוו ןענעז ענעי ןעוו .טרָארעקָאל ןפיוא קידנשראווּפָא ,?דלעוו םעניא ןטלאהאב
 / ןייק טאהעג טשינ סעלציּפש יד ןיוש ןבָאה ,ןריּפאּפ ןעמונעג רָאנ ןוא ןעמוקעגנַא
 םורעד יז ןענעז ,עיצקא רעקיטכיװ א ןופ רוּפש ןפיוא ןענעז ײז זא ,קפס םוש
 א קירוצ יז ןזא ןגיוא יד ןופ ײז קידנרילראפ ,יײז דָאנ ןעגנאגעג ןוא ןעגנאגעג
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 רעד וצ טניה:ריּפש עדייב טּפעלשראפ טָאה קעשאטס לייװ ,ףוס א ןַא קידנעניפעג

 ,ןגעוװ ענעגעלעגּפָא ענעדיישראפ ןוא רעדלעוו ךדרוד ךָאנרעד ,ענראשט ערעיזַא |

 :ענ ןלאטראפ ןוא ןעמווושעגרעבירא זיא רע רו ,?סײװ רעד וצ ,ןעצ רעטעמָאליק

 | 2 | | .גערב ןטײװצ ןפיוא ןרָאװ

 ;םערשרעטנוא םעד ןבעגעג ןסיוװ וצ ןעווע טימ ענסנעשטש טָאה ןשיװצניא

 א ,טנָאזעג יז טָאה'מ .טריסאּפ טָאה'ס סָאװ ,םעד ןטעװ 98 900 םייב טקנוּפ

 - ןטימ ןעגנאנעג יז ןענעז ;טָאטש ןיא ןײגקירוצ ןענַאק ײז ,גנונעדרָא ןיא זיא ץלא
 ;נָא ןפיֹוא טשרע ןדנווושראפ זיא עכלעוו ,גנומיטשניאמ א ןיא געוװ םענעגייא |

 יז ןיא ,ןעוע טימ טמערָאעג סאג ןיא ןענסנעשטש ןעזרעד .ןיקצנערָאב ןופ קילב

 טעמב ןוא טיירדעגפיוא ךיז יז טָאה דָאנרעד ןוא ,ןבַארגעגנײא יװ ,ןביקבעגנייטש

 יי | .סיורָאפ ןפַאלעגקעװא יוד

 סָאד .טלאהריפ א יװ ןוא . טייקיאורמוא ןא טריּפשרעד טָאה ענסנעשטש == |

 / ףיוא - .םיא וצ טעילוטעג ךיז טָאה .הבוט עסיורג א ןַאשעג םיא טָאה ?דײמ

 ;נענאטשעגקירוצ ןוא ןעגנוושנָא עריא רָאנ ,ריא וצ ןגיוצעג טָאה ןענסנעשטש

 ;אב ןיוש רע טָאה ןקאשטינילַא ןופ םופגייא ןרעטנוא .טגערעגפיוא ןבָאה םייק

 םינּפ לב לע ,ןכאמ וצ קיגיזטסווװאב יז לָאמאכָאג ןריבורפ טעוװ רע זא ,ןסָאלש

 .;טסינומָאק א ןופ בייוו א ןייז ןענָאק לָאז יז ,גנוטכיר רעד ןיא ץלא ןָאפ רע טעװ

 2רעד גָאט םענעגייא םעד םיא לָאז יז ,טלָאוװעג לאפוצ רעזייב רעד טָאה ַאר ןוא

 .רערעדנא ןא םימ ןריסנאמָאר ןעז

 רע יוװ ,יקצנערָאב טָאה געט עקידנעמוק ידי ןיא ךיוא יװ גָאט ןטיײװצ ןפיוא
 + ןעײג ןשינעעשעג רשאכ ןוא ,ןדער םיא טימ ןיוש טכָאװעג טשינ ,טניימעג טָאה

 ?רעד ןוא ערקירּפ סג ויצלא ,ײװצ ךָאנ טריסאּפ םעד ךָאנ ךיילג ןבָאה ,זײװנרַאּפ

 | | | | - .עקירגקירד
 .ןעמוקעג קנאבלבוה רעד וצ זיא געטײיאמ יד ךַאנ םורא רָאװ א ןיא דרעב = |

 יד ןשיװצ ןעלמאז ןפלעה םיא לָאז ענסנעשטש זא ,ןטעכעג ןוא קעילאו ןפיול וצ

 א ןעמוקאב רעדיוו טָאה רָאטקעריד רעד .ערעדנאפ רָאטקעריד ןראפ רעוועילבעה !

 + טלמאזעג ןבָאה סעקעדאכ יד םימ ןעמאזוצ עיצארטסינימדא יד ןוא קאטא:ןרינ

 שער סרעטָאפ יד ןופ לָאשטשָאק םעניא טלעטשאב טָאה'מ סָאװ ,עסעמ א ףיוא

 גנוקמאז רעצנאג רעד טומ .ןרעװ טגוזעג ןייז ןופ ץנעטנוא רעד ןיא ,ןטאמרָאֿפ

 : - .קיגלעשטאנ סקעילאו ,םסומו רעריפקדעוו רעד טריפעגנָא טָאה

 טָאה םעד ןגעװ ,גנונעוואב רעד ראפ רענעריולראפ א ןיא = קעילאו זא =

 - עג טשינ רוס ןייק זיא רעדיוו ןקעילאוו ראפי ;טסווועג טנכײצענסיױא ענסנעשטש
 עג סָאד זא ,ןטלאהעג רע טָאה ןגעוושסעדנופ ,ןעגנונייצרעביא סענטנעשטש ןעוז

 :עילימאפ א ,רעמאזניימעג א זיא ןריסנאווא םָאד ןוא רעהיפקרעוו םעד ןעניוז
 משיג ןבָאה עדייב ,טרָאװ ןייא םימ .טשינ ןעמ ןָאק ןפלעה וצ ןגָאזּפָא ןידעד ,ןינע

 קיטעט ןיא רע זא ,,ןרעטלע ןגעוװ רערורב רערעגניו רעד :ץלא ךיז ןנעװ טסווועג
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 א ףיוא ןעלמאז וצ לגוסמ זיא רענעי זא --- רערעטלע רשד ןוא ,ויטראּפ רעד ןיא

 | .רָאטקעריד םענופ םנוזעג ןראפ  הליפת
 ןיוש ןטָאה רע לײװ ,?קָאלב א טנאה ןיא ןטקאהעג טארוקא טָאה ענסנעשטש

 .רעלטנפע ייטראּפ ןייז ןיא טלמאזעג ייףליה רעפיור , רעד ראפ

 לָאז ךיא ,קעווא יג --- ןָאטעג גָאז א זיולב םיא רע טָאה -- קעווא ײג ---

 | .ןקוקנָא טשינ רעמ דיר

 ?ריז ןעמונעג ענסנעשטש םיא טָאה ,טראּפשעגנייא ךיז טָאה קעילאוו רעבָא ;
 עכעלכערּפששנא ןא טאהעג ךָאד רע טָאה םיטש א -- ץאלּפ ןצנאג ןרעביא ןעל
 ךיז טלָאװ רע ןעוו ןמשטאפענסיוא ןעוועג קאדייל םעד טַא רשפא טלָאװ ןוא ---

 .ןגָארטּפָא סנטייצאב ןעוועג טשינ םיא

 :עגֹרָאפ רעדורב א טָאה רעדורב א זא ,ןגָארשעצ דעלריטאנ ךיז טָאה סָאד

 .ןבענעג טשינ רָאטקעריד ןרַאפ ןוא קינשופינח רעטצעפ רעד זיא רע זַאו ,ןפורָאװ

 טָאה רעכלעוו ,לאברָאק רשפא יצ ,עיצקעריד יד טקריוואב טָאה ָא:סָאד יצ

 ?נעשטש טעוװ סָאד -- ןעמונעג המקנ םיא ןופ טָאה ,ןעגנודניבראפ טאהעג טרָאד

 :ַָאצסיוא רעקידנעמוק רעד ייב ןא ,זיא טקאפ א .ןחעלקפיוא טשינ לָאמניײק ענס

 שמא לָאז עמ ,טריסאּפ ןטלעז טָאה סָאד ןוא ,גָאזּפָא ןא ןעמוקאב רע טָאה גנופ

 ןריצודער רעלנייװעג ןעמ טנעלפ רעוועילבעה יד ייב לייוו ,י"קאה,, יד זיולב ןגָאז

 : -  .עיטהאּפ עצנאג יד

 שםיורא טזומעג ךיז רע טָאה םייח רער ןופ .געפ ערעווש ןעמוקעגנַא ןעגעז'סי

 טשינ רָאד טָאה רע ןכלעוו ,רעדורב םענופ דסח ןפיוא ןייז וצ טשינ ידכ ,ןביילק'
 .סָאה רע .טײקיטײזגנעק רעקידנעטשלופ טימ סנקירעביא .ןגָארפראפ טנַאקעג

 טבעלעג ןבָאה יז .טעברא טכוזעג ןוא קילכיר קעשאטס ייב טריטראווקעגנייא ךיז

 .ןטסנידראפ .עשירעילומ ענייז ןופ וויטקעלָאק
 / א טכארבעג ןוא עקנַארעװ שכוזאב םיא טָאה ,ינוי תליחת ,טייצ רענע" ןיא

 רעשטיָאוװ ערבעשז ןוא עיצוקעשז ןופ רעגָאװשי רעד רעדָא לומרָאמ זא -,העידי

 קעװאלצָאלװ ןייק ןעמוקעג זיא ערבעשיז .ןעעז טגנידאבמוא םיא טימ ריז .ןליוו
 ;ראעג םיא יב טָאה רע לי --- יקסװָאכומיָאד ףארג ןראפ ןישאמדיינש א רָאנ

 טשינ ידכ ,םיא טימ דנאנייב ןעמוקעג זיא רעגָאװש רעד ןוא .לאנרָאפ א יוװ טעב

 ןייז טימ ןעמאזיצ ןסקָאװעג זיא תונצמק ןייז ?ײװ ,רעפמאד ןפיוא ןבעגוצסיוא |

 'יובפיוא ןיא לימ א *,דרע עקולװ עצנאג א טאהעג טציא טָאה רע .קעטנַאיאמ

 | | ר - .רעדעס סעיבארכ םענופ טכאּפ יד ןוא
 ךענסנעשטש ןצעזאב טכָאװעג רענָאװש רעד טָאה רָאס אזא ןיא עקאט טָא

 / ןײלא .טרָא ןפיוא ןפיוקראפ ֹוצ ףיוא ןוא יז ןקישוצסיורא ,טכורפ יד ןטיה וצ
 דורמראפ ןעוועג זיא רע פיין ,ןעמענראפ טנַאקעג טשינ  ךיז סימרעד רע טָאה

 | טעג .קיסיירד *)
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 רע זיא רעדיוװ ןענסנעשטש טימ ;עשוילאמו רעד ףיוא ?לימ יד גנאג ןיא ןזָאפ טימ

 ע .ןזָאפ טשינ ןענעבנג םענייק ןוא ןענעבננ טשינ טעוװ רע זא ,טנארק ןעוװעג
 ;רא יד ןעמעננַא רע טעװ רעזָאלטעברא ןא יװ זאו ,ףיוהעד טלעטשעגסיוא טָאה

 לײװ ,טגָאזעגּפָא ךיז ןגעװטסעדנופ טָאה ענסנעשטש .טייקראכקנאד טימ טעב

 רעד ןיא קלח א טאהעג טָאה לאברָאקי :ןלאברָאק שימ טריּפשעג ָאד ריז טָאה'ס |

 .טבורפ עצנאגנ יד טפיוקראפ רענָאװש רעד טָאה םיא ךיוא ןוא ,?ימ

 :רַאפ עסיורג םימ ,ןלייצרעד ןטושּפ ןופ געוו ןטימ וצ דימ ןעמוק יוזא טָא '

 וצ ידכ ,ָאד ןוא ןבעל םענסנעשטש ןיא ךורברעביא ןטייווצ א  וצ ,ןעגנוצדיק

 ?נעװ ךיז לָאמאכָאנ רימ ןוומ ,ןטסעיונעג םוצ ךעלנעמ יװ עיצאוטיס יד ןרעדליש

 | :רוביןראומעמ םוצ --- דקודעג -- ןד |
 ןצ ,טנָאועג ןגיוא ריפ רָצטנוא ךָאנרפד רימ טָאה טשרבפשז ןציו רעבָא

 -רָצד ךיא ןיב ,קצוװַאלצַאלוװ ןייק ןרָאפ וצ ןצמוקצנג דצלטנגייא זיא רֶצ סָאוװ

 וַא ,ןסָאלשַאב טָאה רֶצנְשי ןוא ,קַאשטינײלַָא רבח םוצ ןפננַאננ ךיילג טימ

 ןוא וצ גנוויײײונַא ןבפנצנ רימ טָאה .רימ רַאֿפ טַארוקַא טצברַא ןַא זי סָאד

 .עבַאנפיוא רצשיאײטרַאּפ רצקירנעטשבלשז רֶצְטשרְצ ןיימ ,רַאפ רוטַארעטיל

 וגו ךדַאמּפָא ןא רצנָאװש ןטימ ןבירשפצג ,ךעלריטַאנ ,ךיא בָאה טלמפד

 -טרפפ א רַאמ רצבָאטקָא ןט1 ןויב "נוי ןט15 םצנופ ץמיָאד ןיא טצברַא רעד |

 טרטדנוח ריפ ןופ רטקינייװ טשינ ןפוא לבב ,הסנבח רטנייר רֶצִד ןופ קלה

 רשטצמ יירד ןוא טרָא ןפיוא ףיוקראפ םטנופ טנצָארּפ ןצֹצ סולּפ ,סעטָאלז

 ,רעטניוו ןפיוא טכורפ
 .ץרבששז טלמאזראפ רימ ייב ךיז ןבָאה ןרָאפ וצ ןצמוק ןיימ ךָאנ .ךיילג

  .רעװָאכומיאד עלא ,יצאנגיא .ץינטול ןוא ךָאר  יקסווָאקטנַאימעש ,ךעטטיָאוװ
 ךימ טָאה שרבצשז לייוו ,קיטכירפיוא ןוא ןמָא טדצרצג ןבָאה יז .ןלַאנרָאב

 .ןָא זייוודניק ןופ טנצקצג

 ןופ טטבראטג ןבָאה :ןצנופשנ ךיו ןבָאה ײז בצמ א ראפ סָאװ ןיא טָא

 רָאי א האובת רצטַצִמ ףלצוװצ ןעמוקַאב ראפרצד ןוא .חציקש יב גנאגפיואנוז

 בוטש ןייא ןיא טנירווצנ ןבָאה ;לטרַאװק א סשטַאלז קיצרעפ ןוא ףניפ ןוא

 .ייווצ וצ ףיוה ןראפ ןבטנ טור מאג ךָאנ ןוא טנַאלדָאּפ רצקימײיל א ףיוא

 -רעד ןיײק טאהפג טשינ ןבָאה ייז ןפוו ןוא ,שילימַאפ ַא ןופ ""סצקליסַאפ

 טָאה ."שקליסַאּפ; יד ,טרמפרפ ןנניד טוומצנ ןצמ טָאה ורעדניִק ענטסקָאװ

 ןטַארג קיצרעפ רַאּב הציקש ויב גנַאנפיואנוו ןופ טטברַאפג יוזַא טקנוּפ דיוא

 .האובת טנופ יירד ןוא ןיולגָאט

 טָאד .יסטקליסַאּפ יד טא ןגצו טקַאט ןטננַאננ יז זיא ןטסנייממוצ

 םָצֹד בילוצש וא ,טנָאופנ טָאװ ,לשמל + ,טינשול ,טסַאל ףסיורג א ןצוופנ זיא

 טשינ ,לוש רֶצֹד ראפ טשינ ןטנפז יז ןרָאװ ,לת א רשדניק יד יז ייב ןרשוו

 יד ןטוועג סיקסוװַאבומיַָאד יד ייב ןטנירל יד ןטנעז .םשד ץוח .רצל רעד ראפ

 -טטרש ןצננוננידַאב-סגנוניוװ י"ד ןוא טַאיוװַאּפ ןצנאנ םצניא טטסקירצדיב

 .גָאמערעג טשיפ ןרָאי ןיוש ,ןביוש ןָא טמָא ,סצנַָאלדָאּפ ןָא בוטש א :ץכצל

 .ןפקיהעג *
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 ." רַאהנַאטשו ונַאוורעשמ , דיל סָאד *

 ןעוועג ןעמ זיא תוריבש יד ןלָאצסיוא ןטימ זא ,ןבענוצ ךָאנ ףראד עמ .טריט
 -ַארב 8 ךעלניײוװעג יי ,עיבַארב רעד ןרָאװ ,םישדח עבטלטש קילעטשרעטניה
 טמַאטרעניר רָצֹד רַאפ ןוא טרעבעטרַאּפ רימת םינמוזמ יד טָאה -- ףיב)
 ,טָאהעג טשינ

 ןַא ייווא סצֹּכֶט רעבָא ,לירּפַא ןיא ךיז ןצוועטנוב ןביוהצננָא ןבָאה יז

  ףנקנעלראפ יד ךָאנ רעטלאווראפ םוצ למצוצג ץנאג א ןצננַאגעג ןענצז ..קלָאט

 .רצטצנצפ ןברוד ןגירשטפצ יז ףיוא ךיז טָאה רעטלאווראפ רעד .."רעלטנופ,

 -קירוצ ךיז יז ןבָאה ,"!ןענַאד ןופ שדַאמ .--- ןפורעג טשינ ךייא בָאה'ב;

 , יקַאינָאװרעטט} םָצד קידנַענניוּפָא ,ןוא ןײרַא סעטסוק יד ןיא ןגיוצעג

 . ""ןצננוניהוװ עקידנבוטשריפ יד רטביא ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ- ךיו

 -סיורא ןקראוולָאפ רטוַאבומיַאד ץלא ןופ ספלַאנרַאפ יד ןבָאה יאמ ףוס

 ךופ ןײרַאפ םצניא רֶצֹבָא ,ןײרַאפ םוצ ,קטוװַאלצָאלװ ןייק ןצרבעשז טקישצג

 -ַאשטווָארטַאיּפ יד טצנַאשראפ ךיו ןבָאה רצטשברא עכטלטפַאשטריוװדנאל יד

 רעטרעטיברַאפ רֶצֹד טָאה טלמפד טָא .קצלַאשרַאמ ןַאּפ םפנופ טייל יד ןוא סצק
 םצניא לייוו ,קיירטש: ַא ןבַאמ ףצ יו ,סטומש ַא רימ טימ טריפרַאפ ףרבצשו
 ,טאראפ ןאראפ- זיא ןייראפ

 / ןגָשװ ןרפלקפיוא יז קיאור טנַאקעג ךיא בָאה  ,טמיַאד  ןיא .,רטשציא =
 -ַארָצטיל ןטיירּפשראפ ךרוד ןרצבצה ףראד טמ סָאװ ,טיײקיניוטסוװַאב רצד
 .8 .ק ןופ רטטצברַא עכעלטפַאשטריװדנַאל יד וצ ןפורפיוא יד רקיט רעד ,רוט

 -קיירטש א ןלייווסיוא ןָנמ ףרַאד ךָאנרצד ןזיירק רצצטוק םענופ ""'פּפק ןופ

 צד ןיא יײז ראפ ךיו ןגָאלש ןוא ןטננורצדַאפ יד ןלעטשסיורא  ,טצטימָאק
 - ,טינש ןראפ טסייה סָאד ,טייצ רעבעלבערּפשטנַא

 -ףנסיורא טָאה טטימַאק-קיירטש רֶצֹד .ןָאטעג ךיוא ןצמ טָאה יווא
 ,"סשקליסָאּפ, ןופ טכילפ יד  ןבַאשּפָא :ןצגנורערָאפ .עקירנגלָאפ יד טלפטש
 -ָצר ,תובוח ףלא ןרילונצר ,לטראווק א סטטָאלו 99 זיב ןפניול 'יד ןרצכשה

 ןטעברא ,בוטש רעכץלטיא יא סעגָאלדָאּפ ןגייל ןוא ןצגנוניווװ יד ןריטנַאמ
 הָצש טבַא ןוא רעמוז חצש ףלעווצ רָאנ ,הציקש ויב גנַאנפיואנוז ןופ טשינ =

 ץנלי רצבָא וערעדנַא ןוא -- הקספה-קיטימ רצקירהעש-יײװצ ַא טימ רצטניוו

 ,טבא ןיא ןרָאװפנ ןעמונענ טשינ רשטװּפש ןטנעז

 / רצד וא ,עשירצפמצק אוא ןצוופנ זיא ןלַאנרָאפ יד ןופ גנוטלַאה יד

 ףיוא ןרעװ חצורמ טוומעג ףוסל טָאה ,טינש ןראפ רענעּפָארטצג א ,ץיבַארב

 ףקיבוטשייב ןייק טפמעקענסיוא טשינ טָאה'מ ,תמא .ןעננורערָאפ טקיזָאד יד

 ,גנורעביוראפ טלאיצַאס ןייק טשינ ןוא ,ןביולרוא ןייק טשינ ,דלעדנטרצג |
 סידנביילג ,קיטנעדּפָא ןרָאװג טשינ םָצד בילוצ ןענשו ןלַאנרָאפ יד רצבָא

 ,ןביירגרצר סָאד ךיוא יז ןלָצװ לָאמ טקידנעמוק סָאד זא ,חוב רצײז ןיא = |
 / ןופ ףיורעד טקוקעג בָאה'כ ןעוו ,ןסקַאװעג רימ ןיא זיא ץרַאה סָאד

 ןבלצוו טימ ,ףמַאק ןקיוָאד ןיא סָאװ ,חקיתשב ךיו קידנשיירפ ,סיורא דָאס
 ֿבָאו ךיא .ףתושטימ רצליטש א ןצווצנ ךיא .ןיב ,זיירק רעצנאג רעד טננילק'ס

ֶ 

 .ןעגנוניווו עשילַאנרָאּפ יד ןעוועג טיובעג ןענעז ווזַא **
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 .ןליוּפ ןופ ווטרַאּפ רעשוטסינומָאק רעד ןופ טעטומַאק-טנ בנש 2



 ,טקעטשעגסיורא טשינ דָאמ ןופ רָאנ יד בָאה ךיא לייוו ,ראפרצר "בצליטש , א

 רָצֹבֲא ,טסווװצג טשינ רימ ןגפוו טָאה נניליירד ןקיזָאד ןצוח רענייק ןוא

 יד ףיוא רימ יב ןרָאװצנ ןעמונעגנָא טשרעמץלַאמוצ ןצנעו ןסולשַאב ץלא

 | .טכבַאנײב ןעמוקרָאפ ןטספטּפָאמוצ ןנצלפ טכלפוװ ,ןשננוטַארַאב

 ןיא ךיז ךָאנ ןוָאלרעביא טלָאווְצנ ךיא בָאה קיירטש טטנעבעגשגנייא ןצוח

  -יד ןקיטנייה ןברוד ןקריוו ןביוהעגנָא בָאה'ב ."מזק ןופ לרצמצק א עמיאד

 /  -ַאלוװװ ארבצשז רבח ,עיוואטקא-ץמיַאד ןופ ""וויטקעלַאק-רעטנַװּפ טענה רָאטקצר

 עמיָאד ןיא ןצווצג ןוא רָאי ןצכַא ןטווענ טלא טלמצד זיא רעבלצוו ,וואלסיד

 - סירנעמצנ .ןדנובטנוצ קרַאטש רימ וצ ךיז טָאה ןוא ,ץלא ןיא ףליחעג ןיימ

 ןופ טנגוי ייד --- ןצװצקַאּפ ןוא ןטכורפ יד ןעלמאז םוצ יו --- טעברא .ףיוא

 .ףימ זַא יווַא ,טעדנײרּפַאב זייווכשלסיב יז טימ ךיז .ךיא בָאה ,שיצוקששז

 .-עט ענעדיטראפ ףיוא ךעלסצומש !טנדרָאפננײא טפברא .רצד ךָאג טפָא ןבָאה

 ףמשישז :םירבח יד ןעמוקעגטיורא רעטעּפש ןענעז עפורג ָא-רָעד ןופ ,סטמ

 ,(עננעימאק רצטניחה ליײטרשטילימ ןיימ .ןיא ןצמוקפנמוא זיא) ,לַאבימ
 .-ןקנַארק א ,עירַאמ קימאק ,קנעלישּפ ןופ טיָאוװ רעד ,וַאלסצלַאב יקסוװָאנַאשַשי

 .ןעמענייב ערעיײו טשינ .טגַארַעג ךיא טָאװ טשרצדנַא טכיעלטט ןוא ורעטסעוװוט

 רעד ,ןטכודפ לשייק א ךָאנ זיולב דָאס ןיא ןעמוק ןגעלפ ןשטנעמ עדמערפ

 ?ונא ןבָאה ןטאס ןטימ עגסנעשטש .סָאװ ,בושי םענופ רעטעכברא:ןאבנזייא רקיע

 ךיוא ךיז טנעלפ'ס .רעװק רעד ןיא ןענאדנופ רעטעמַאליק רָאּפ א ,םיובעג טלמ -

 ?עדליוטרופאנ עקיזָאד יד ןיא ,, --- קעטָאבָארכ רָאטקָאד רעד ןּפאכניירא לָאמא

 2 ,מוָאלרָאװראפ ןעוועג ןיא קראפ רעד ?ײװ ,ןגָאז םנעלפ רע יװ -- "ןשיינ

 - ,ןאי קישטנעשאי ***ײץָאמָאּפָאמאס ןופ רענעגייא רעד ,קישמנעשאז ןוא .טעדֿפיװ
 רע גװ ,טאיװָאּפ ןייז ןיא זיולב םגח -- םש א טאהעג טלמעד ןיוש טָאה רעכלעוו

 אא*+* י"ישזמיוו, ןופ רָאטקעּפסניא;סמפאששהיוו רעד יוװ טיירפשעצ ךיז טָאה

 . =עננָא ןיוש טָאה יז םנה ,הנומא ןייז ראפ ןריטינאי ןענסנעשטש טנעלפ רע

 :ריפאנ ,ךיז טָאה ענסנעשטש .?סעפ טענכעסעגנייא ןא יװ ןרעוו שצכעלעצ ןביוה

 לָאז יז ,סעקּפעילק עטכעלש יר ןעלקַאשוצרעדנאנאפ רערעמ רָאנ טימאב .,ךעל

 ןבעגוצסיורא טשינ ןייז טיהעג םזומעג רעבָא טָאה ,ןעניר וצ ןצנאגניא ןבײהנַא

 | קידנליּפש ,ןעמעראיק זיולב הליחתכל רעבירעד רע שנעלפ ,םזינומָאק ןטימ ךיז

 ןכָאנ טשרע סָאד רעבָא ,רעטעּפש .סעסעבָאל ראפ עלא טלאה רעכלעוו ,ןלאברַאק

 טָאה ,טנעקאב רעשנענ ךיז ןבָאה ײז ןעוו ,"רערעקנעמיוק רעזדנוא ראפ טנוב

 .ןטרָאק ענעפָא ןיא ןליּפש ןביוהעגנַא רע

 ,דונַאברַאפ-טנגו ו רעשוטסינומַאק ץש|

 - .טפַאשטריװדנַאל עשהכולמ **
 . .ףלוחטסבלעז *5*
 .,םנגו ו-ספרָאד ןופ דנַאברַאֿפ 55
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 יד רָאנ ןוא לפע ענוװיִלַא יד ךָאנ ןעוועג זיא סָאד -- תבש ןסיוועג א ןיא !
 םיא וצ זיא --- טקיטייצעגסיוא רָאס  ןיא ךיז ןכָאה ל?ּפענײװ ייד ,סעקוװַאריּפַאּפ
 ;גיא ןענעז ןוא ,טנװָא ןצנאג םעד טסעומשענּפָא ןבָאה יז .קילכיר ןלאפעגניירא
 | .טנגעגמוא ןוא קראפ ןיא ןריצאּפש ןעגנאנעג ירפרעד

 טכארטאמ ן'לא טָאה ,ןענסנעשטש טימ .ןעגנאגעג םוטשעמוא זיא) קעשאטסו = |
 ןיא לײװ .ןשטנעמ ןופ טייקרעל אזא זיא ָאד סָאװ ,טרעדנווועג רעײז ךיז ןוא
 םענופ דעלטשער יד ןֹוא רָאס ראפקעה ןביז ץֹוח ןעוועג טשינרָאג .זיא עמיָאד
 ןופ בײהנָא ןיא ןרָאװעג טנערבעגּפָא טנורג ןזיב זיא סָאװ ,ץאלאּפ םעד .קראּפ
 . יע| ,טעבעגנּפָא טשינ סעקסוװָאכומיָאד יד ןבָאה ,1914 רָאי ןיא ,המחלמ רענעי
 . ןוא המחלמ רעד רָאנ ןטכירוצפיוא קירוצ ךיז ןעוועג דנאטשמיא טשינ ללכב ןענ
 / םעניא ןגיוצענרעביא ךיז ןבָאה ;עניארקוא ןיא סעקשנָאיאמ יד ןריפראפ םעד
 עמיַאד קידנזָאלּפָא ,ןשניצ עכאווש טגָאנעג ןטרָאד ןופ ןוא עיװאטקָא !קידתונכש
 ;עיוּפ ןשיװצ עּפסיוו ענירג א --- ןבילבעגצנאג ןענעז רעדעס יד לײװ ,טכאּפ ןיא
 ןרעלעק עשיטאננאמ יד ןוא ,עגמולָאק ענרומראמ ןייא ןוא --- תואובת עשיר
 עה ' .ץאלאּפ םענופ חשש ןצנאג ןרעביא

 ,עויּפָארק דרוד .ןרָאװעג ןלעפעג רועיש יא ןָא ןקעשאטס ןענעז ןחעלעק יד
 ןגיטשי ענעטלַאשראפ יד וצ ּפָארא ןגירקעגכרוד ךיז רע טָאה סנפיוהזורג ךרוד
 .זרָאדירָאק ןוא רעבירג רעביא לדנרעטמאל א טימ ןעגנאגעג ןוא

 ןא ןגירק סעװ רע בוא --- זא ,ןענסנעשטש םליטעגמימ רע טָאה ףוסל י
 רע טָאה רעמ .ןעמוק דימו:ףכית רע ףרַאד ---  קעוואקצָאקװ ןופ גנורעדַאפסױרוַא

 .ןבלעז םעד ןיא ןוא טהעלקעגפיוא טשינ טשיגרַאג ,טייהניוװעג ןייז םיול ,םיא
 | - .ןרָאפעגקעװא --- םיױבלּפע ןא רעטנוא קידנפָאלשכחוד ךיװ --- קיטנוז

 :עטעצ א ןטלאהרעד ךעלקריוװ ענסנעשטש טָאה רעטעּפש געט רַאּפ א ןיא
 'וצ ךיז ידככ ,קעװאלצָאלװ ןייק ךיז טזָאלעג רעפמאד ןטשרע ןטימ רע טָאה ,על }

 .ןקאשטיניילַא ןוא ןקעשאטס טימי סאגצעדובעטאמ רעד ףיוא רעשיפ א ייב ןפערט
 םעד ןנעװ טכיראב םעיונעג א ןבענּפָא טזומעג רע טָאה ןט טשרעמעלאמוצ ===

 ;ולַא .ןטנאק ענעי ןיא ןשינעטלעהראפ יד ןגעוו ,עיצאוטיס-רעד ןגעוו ?לכב ,קיירטש
 ;ענלא ןיא רעכָא ,ןעננוקרעמאב עשיטירק עכעלטע ןפרָאװעגוצ םיא טָאה קאשטינ
 טָאה רָאגרעד --- .טלעטשעגסיורא ןייפ ךיז ריא טָאה -- טגָאזעג רע טָאה -- ןיימ
 ,עקנישאמ-קורד א .ןפורעגסיורא ןענסנעשטש טָאה'מ סָאװ וצ ,טרעלקעגפיוא רֶע
 :ץעגרע רימו:ףכית יז זומ ײטראּפ יד ןוא ,ראפעג ן ןיא זיא ,לאדעּפ רעניילק א
 סָאר לָאז עמי ,םער ןגעװ ענסנעשטש טכארש סָאװ --- ןכבו ;ןריפרעבירא ןיהווו
 | / ?עמיָאד ןיא ןטלאהאבסיוא רעצעז א רבח א ןוא ?דנישאמקורד עקיזָאד

 - ןופ רעל זיא טרָא סָא } -- טרעפשנעעג ענסנעשטשי טָאה --- אברדאז ---

 ,רעטעמַאליק יײוצ .ןאראפ זיא ,עיצוקעשז ןייק ,ףרָאד ןטסטנעָאנ םוצ ,ןשטנעמ
 טניוװ ?זייה:רעטכעוו םעד ןיא .;ָאטשינ טנעָאנ רעד ןיא רענייק זיא םעד ץיוחא

 - "ראש



 זא יוזא ;לגני רעלזָאלראפ א ןיא רעד ןוא ,ערבעשיז קעדאלוו טימ ןייפא רע
 ןרעֿפעק עקיזָאד יד ןיא .ןטוג א ראפ ןעמעננָא ןעמ ףראד לאפנייא םקעשאטס
  חהצ יד .קילמגעוצ א רַאג ,רעוצע'ז ןייא טשינ םעקגישַאמ ףיוא ןּפַאלק קיאור ןַאק

 רענייק זא ,רעצעז ןטימ  עקנישאמ יד רעבירא ןעמ טהיפ יװ ,ןירעד רַאנ טײטשַאב

 : ?ןקרעמאב טשינ סע לָאז -

 .טגיו א ןעוועג זיא'ס ןוא ןָא ירפרעדניא עמאס ןופ ןסָאנעג טפמעה טָאה'ס

 ;כארטראפ ענסנעשטש טָאה ,רעשצנעפ ןטננערראפ ןפיוא קידנקוק ;ףיורא;ךייפ

 ;נאנ יד עקרַאל א טימ ןרָאפ וצ ןייז טלָאװ ןטסעבמוצ זא ,ןפרָאװעגוצ םייהרעש

 טוָאל .דָאס רעד וװ טרָאר ,גערב םוצ ןעמיוושוצוצ ןיגאב ןראפ ידכ ,טכאג עצ

 טשינ רעטעװ רעסעב ןייק ןעמ ףראד ףיורעד זא ןוא ,לסייװ רעד וצ ּפָארא ךיז

 - עּפילאכ ןייק ןופ רענייק טעװ טכאנייב ךָאנ וצרעד ןוא ןגעה א ןיא ?ײװ ,ןבָאה

 טשינרָאג רע טעװ ,ןקוקסיורא טעוװ ץעמע זא וליפא ןוא --- ןקוקסיורא טשינ

 יי | יי / ןעזרעד טשינ
 .רעפנוא סָאד ךיז טמענ רע יצ ,ןָאשעג גערפ א טָאה קאשטינילַא

 ןבָאה זומ'כ רָאנ -- טגָאזעג ענסנעשטש טָאה -- רעטנוא ךיז םענ'כ ---

 | .קנעז א םימ ?םיש א

 ;םוא םע ריא טעװ ןעוו רָאנ ;רעשיפ ָא:םעד ןופ ןעמוקאב סע טנַאֿפ ריא ---

 - | | ?ןרעק
 יי .גַאמראפ ןגרַאמרעביא ---

 .ןייז ברע ךייא ראפ ךיא לעװ ,יוזא ביוא ---

 נערב םייב .רעצעז םעד ןוא לאדעּפ ןפיוא ןטראוו טלָאזעג טָאה ענסנעשטש

 רע .עינווָארטקעלע רעד ,ןֹוא ?עזָאלולעצ , רעד ןשיווצ טנוװָא ןיא רעגיזא ןעצ םודאי

 ןופ ענארפ יד טריראב רָאנ טָאה קאשטיניילַא רעבָא ,ןייגקעוװא טלָאװעג טָאה

 זיא/ס גנורעדורעצ א ראפ סָאװ ,טסווורעד דיז ײז ןבָאה טלמעד ןוא טפירש רעײנ

 טימ םעקזילאו יװצ ןריפ וצ םכארבענ טָאה סָאװ ,רבח רעד :ןענאטשטנא

 ךיז קידנקיפ ;ןָאיאר ןופ רבח םעד לאזקָאװ ןפיוא טשיוװרעד טשינ טָאה ,טפירשי

 ;אק:טיה ןיא סעקזילאוו יד טזָאלענרעביא רע טָאה ,סרעדנוואב טשינ רעבירעד

 טנגענאב קילעפוצ םיא טָאה'ס וװ ,ןיירא טָאטש ןיא ךיז טזָאלעג ןיילא ןוא ,רעמ

 :אב טשינ ןיא --- סעקזילאוו יד םימ זיא סָאװ ןוא .טקאּפעג ןוא טנעקרעד ,טָאק

 ײז ןוא ןכעלײנק םוצ םערָאפ ןפיופ ןעננאגרעד עפעד יד ןיֹוש זיא רשפא .טסווז

 וצ ידכ ,זײּפש:רעקַאל א יװ ןייטש טזָאלעג ײז יז טָאה רשפא ןוא ,ןעמונראפ

 | - ..ןדלעמ ריז ןלעװ סָאװ ,ענעי ןקאּפ

 ךיז שָאה .עיצנאטיווק א ןאראפ זיא'ס יצ ,ןַאפעג גערפ א טָאה קעשאטס

 ;נָאק א ןדניבוצנָא ןזיואב טָאה רבח רענעי זא ,ןאראפ זיא'ס' זא ,טקעטשענסיורא

 טריטסערא רע זיא םעד רָאנ ץרוק רעבָא ,עיצנאטיווק יד ןבעגעגּפָא טָאה ,טקאפ
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 טמענ רע זא ,טגָאזעג ןוא עיצנאטיווק יד ןטעבעג קעשאטס טָאה טלמעד .ןרָאװעג

 .ךיז ףיוא סע
 ?עגמורא ענסנעשטש טָאה טשרעמעלאמוצ לאוקָאװ ןפיוא קעווא ןענעז יז

 זרָאפעגוצ קעשאטס זיא ךָאנרעד ,גנולגנירמורא ןייק ָאטשינ זיא'ס יצ טּפאנש
 - .גאטיווק יד רעגערט:שזאגאב א ןבעגעג קידנעננירּפשסיױרא ןוא עקשזָארד א טימ
 :עפ עקידנעגנירד א ןבעג ?ייוװרעד טעװ רע ןוא שזאנאב םעד ןפיוקוצסיוא ,עיצ

 / ענסנעשטש ,ןטרָאד ןופ טקוק רע ;ףארגנעלעט םֹוצ ןעגנאגעג זיא רע .עמארגעפ

 - ןטשינ ןעמ טעז סעקיּפש ןייק --- טעפוב םענופ טיײז רעד ןופ גנוטכא טיג:רעדיוו

 ;אּפ ןכָאנ םורא ריז טקוק ,סעקזילאוו עדייב סיורא טגָארט רענערטשזאנאב רעד

 קעשאטס .רערעל א טעמכ ןיא לאזקָאװ רעד ,ָאטשינ ןזיא רענייק ?ייוו ,רישזאס

 :קעווא ןענעז ײז ןוא ,עטייווצ יד ענסנעשטש ,עקזילאוו ןייא ןָאמעג ּפאכ א טָאה

 לָאז םורא העש א ןיא זא ,יקסוואיוק לעטָאה םוצ עקשזָארד רעד טימ ןרָאפעג

 קעשאמס טגעלפ ןיימעגלא ןיא .עקסראקעיּפ ףיוא ןקעשאטס ייב ןפערט ריז ןעמ |

 ןתעכ ןריוורעגעד דךיז רָאנ ,ןלאפנייא עטושּפ ןוא עמונ ,ןייז חדומ ןעמ זומ ,ןבָאה

 -- :ןענסנעשטש טימ "ןטעברא,, ֹוצ ןבָאה ביל רע טגעלפ ראפרעד ,ןריפסיוא
 | .ןייטש א יװ טסיב -- ןגָאז רע טגעלפ --- ור ןרָאװ

 --- ןסיורד זיִא ן ןעגנאגעגסיורא עריײב ײז ןענעז ,ןרָאװעג רעטצניפ זיא/ס ןעוװ

 .רעצעז ןכָאנ רעמייווצ רעד ,לפיש םוצ ר רענייא

 ?עצ , רעד ןֹופ ערלאה יִד ןעמווושעגמורא ענסנעששטש זיא רעגייזא ןעצ םורא .

 יװ טלמעד טָאה ןסָאגעג ןֹוא ,םירבח יד ףיוא גערב םייב טראוועג ןוא "עזַאלול

 :אטס ןכלעוו ןגעװ *,''רעדירב עקידנּפָאלש ןביז,, יד ןופ גָאּפ םעניא ךעלגייװעג

 קלָאפ סָאד זא -- קאשטיניפָא רבח ןוא ,סענָאבמָאבאז -- טגָאזעג טָאה קעש
 | .טעטכאבָאאב טָאה

 ןסעגראפ טשינ לָאמניײק טעװ ענסנעשטש עבלעוו ,טכאנ יד ןלאפענוצ זיא'ס

 ...ןעמוקסיוא טשינ םירוציק ןייק םימ ןיוש ןעמ ןָאק םעד ןגעוו ןוא

 ,קסנאדנ ןופ םניוו:ךייפ א ,רעקיסייר א ,טניוו רעפראש א ןזָאלבעג טָאה'סי

 | - .םָארטש ןטמיושעגפיוא םעד ןגעק
 םנָאז סָאװ ,טפארק רענייצלא ןא טימ ,קידנוסכלא ןסימשעג טָאה ןגער א

 - .ןגערסָאג ןגנאל א רָאפ
 טלַאװ סעּפע יו --- שיורעג א ,םוטעמיא ןופ טרעהעג ןעמ טַאה שיורעג ןײז

 =יא טּפאלקעג טָאה ןעילאווב יד ךיוא ;ךעלב א ףיוא טצירּפשעג ןוא טכָאקעג ךיז

 ..ןקולָאטַאק ווב גָאט ַאזַא :



 ךיז טָאה ןעמעלא םעד ךרוד זא ,יוזא .,ןעקסעילּפ ןקינַאטנײא ןא טימ לפיש םענ

 .ּפירקס ןטסעומשענּפָא םעד ןּפאכֿפיוא טזָאלעג ףכית טשינ

 -רעלטייד ןגָאלשעגכרוד ךעקדנע ךיז טָאה רעדער ןופ ןרעמָאי קידרעוװאשז א -

 ?נעשטש .סקניפ ףיוא טרעקענקעוא ךיז קיטיינמוא רַאנ טַאה'ס ,רעטעוװמוא ןכרוד

 טלמעד .דנאר:לפיש םעניא רעּפעש ןטימ ןּפאלק ןכרוה ןפורעגוצ יז טָאה ענס -

 =רעטצניפ יד זיב ,ןרעטנענרעד ריז ןבױהעגנָא ןעּפאלשט ןוא ןעּפירקסו סָאד ןבָאה

 ?םיונוצ ,טשטיינקעגנעמאזוצ ךיז טָאה לפיש ןרעביאנגעק טקנוּפ גערב םייב שינ

 =עגסיוא ריא ןופ ךיז טָאה םלונ רעצראווש א ;עסאמו רעקידעבעל א ןיא ןגָאלשעג

 :לוק םקעשאטס טימ ןדער ןעמונעג ןֹוא טי

 ?ענסנעשטש ---
 : | .ךיא 2:

 | .טעּפש ןיוש זיא'ס .וצ םענ זיא  ,ונ ---

 .טּפעלשעגּפָא ךָאנ טסלָאװ ,ערעילָאכ ,וד ןוא --
 | | - .עקזילאוו יד םענ ...טוג ,טוג ---

 ,לא/קָאװ ןופ .ןגָארטעגסיױהא ןבָאה יז סָאװ ,ענעי ןופ עגייא ןעוועג זיא סָאד

 :רעדינא יז טָאה ענסנעשטש .גָאװ .יד טנעמעצ ?קעװ בלאה א ,טפירׁש רעד טימ

 םשרע ,עטייװצ יד ךָאנרעד ,לפיש םענופ אנד ןפיוא ,?גיצ ייװצ ףיוא טלעטשעג

 +עג רַאג זיא סָאװ ,ןטסאקי םעד ןעגיוושזד ןעמונעג ,טירדעבלאז יז ןבָאה טלמער

 =עמ ןבלאה א ףיוא רעטעמ רעבלאה א .עקעגעוו קידלדעריײװצ א ףיוא ןענאטש

 7  .רערעװש א רעיײז רעבָא ,רעמ

 ,טלעטשעגרַאפ קעשאטס טָאה --- ,רעצעז רבח רעד ךעלמענ זיא סָאדו ---

 | ב | .טניוװ םעד קיידנעיירשרעביא

 עכייװ א טאהעג טָאה רעצעז רעד ;טנעה יד ןָאטעג קירד א ךיז ןבָאה ײז

 .וצ טשינ רע ןיא --- טסוהענּפָא ,?יומ םוצ ןביוהעגפיוא דלאב יז טָאה ,עינַאלד

 :וס א ןייז רעטייװצ רעדעי םינּפא לָאז סרעצעז יד ןשיװצ ?קינטָאכוס א לָאמ

 ןעמונעגרעביא קראטש רעייז ךיז טָאה ןוא רענרעזימ א ןעוועג זיא רע ...קינטַאכ

 ןופ ָאנד םעד טּפאטעגנָא ןוא ןגױבעגּפָארא ךיז טָאה רע ליײװ ,ןישאמ ןײז טימ

 | | .רעסאוו ןיא טשינ טייטש יז יצ ,ןישאמ רעד

 ?ֹוא בָאה'כ --- טקיאוראב עגסנעשטש םיא טַאה -- טשינ ךיז טקערש ---

 'א ָאד ריא טָאה ,רעסאו ןעמוקוצ טעוו'ס זא ןוא פני םגיילעגרעטנוא ץלא רעט

 .ןסיגוצסיורא ףיוא ,רעפעש

 טימ ןדנובעגפיונוצ ןקע יד ןוא טנעזערב טימ גנודָאל יד טקערעגוצ ןבָאה ײז

 - ,ֿפקירטש א

 .טקיאורמואאב קעשאטס ךיז טָאה --- ?ןזייוואב טסעװ ---

 זאב סָאװ --- העש ףניפ ןיא רעטעמָאליק קיסיירד ןוא עכעלמע .ףרואד'כ --- ||

 !טניוו אזא ייב .םע ייד

 :ספ



 .רעבירא ןיא העש עבלאה א ,ףניפ ןייק טשינ ןיוש טסָאה ---
 2ראפ ענמנעשטש טָאה -- ןדנאל ךיא לעװ ןיגאב ןראפ .ןעייטס טעוו'ס ---

 ןםיוא ?םיש סָאד קידנּפוטשּפָא ןזָאנפיש רעד רעביא ןגיובעגנייא ךיז ןוא טרעכיז
 | | .רעסאוו

 ןָאטעג פאכ א ךיז טָאה רעצעז רעד ,לפיש ןיא ןעגנורּפשעגנײרא זיא רע |
 ענסנעשטש .רעקידװעקערש א םינּפא ןעוועג ,ףרָאװ ןקיזָאד םייב טסאמ ןראפ
 ,טוָאלעגּפָארא ךיז טָאה םָאב רעד ,טָאקש םענופ ףיילש םעד ןדנובעגפיוא טָאה
 ,עגר א ףיוא רעטפעלּפעג א ,ןָאפעג רעטאלפ א רעטיירפאב א טָאה ?געז רעד;
 / .ףהעפ ןענאטשענגייא ןא יװ ןעיצ ןביױהעגנָא ןוא ןָאטעג סיר א ךָאנרעד ןֹוא

 סעּפע ןוא טכאלעצ קעשאטס ריז טָאה -- !קאינפנעשטש ,ךיז טלאה --
 ?רוא ףיוא ןרָאפ וצ ןעמיק טעװ רע זא ,ןעעז טעװ רע זא ,ןגירשעג ןטרָאד ךָאג
 םייב רעטכעלעג סָאד טָא יװ ,שיראנ יוזא טקנוּפ ןעגנולקעג טָאה'ס סָאװ ,ביול
 י ר .החלצה טימ ןײנּפָא לָאז עס ,ןעוועשטניוו

 ;ראפ ןענעז טָאפש רעד ןוא ?עזָאלולעצ , רעד ןופ רעטכיל עטרערטראפ יד
 ןעמווװשעג זיא ,רעסאוו םענופ טגיוועג ,לםיש סָאד .עמרָאק רעד רעטניה ןבילב ,

 ןוא עּפסיװ רעד ןשיװצ סרעפמאד יד ןרָאפ'ס ןכלעוו טימ ,םָארטש; טּפיוה ןטימ
 םענופ קע ןטלקיװעגנעמאזוצ ןטימ ענסנעשטש ןוא ,גערב רעקװאלצָאלװ םעד
 םעד ןטלאהעג טָאה רעדור ןפיוא רעטיײװצ רעד טימ ןוא טנאה ןייא ןיא טָאקש
 ןכלעוװ ,עלעקניפ טיײו א יװ שינרעטצניפ רעד ןיא טעילט סָאװ ,ןאקאב םוצ םרוק
 .טרָאב ןקניל ןטימ ןדיײמסיוא -- םָארטש ןגעק טמיווש עמ ןעוו --- ףראד עמ
 ,סיײוו יד זיא'ס טיירב יװ ,ךיז טסולג'ס וװ ,ןזָאל ךיז ןעמ ןָאק גָאטיב ,ךעלריטאנ
 ;םָארטש םעד ןרילראפ וצ ןטיהסיוא טָאג לָאז טכאנייב רעבָא .דָאד טעז עמ
 ,י"רעדירב עקידנפָאלש ןביז , יד ףיוא -- טכאנ אזא ןיא טפיוהרעביא ,דאילש
 .טסינ ןוא טסיג ןגער רעד ןעוו

 ןָאטעג יירשעג א רע טָאה --- 9לנעז א טימ ןעמווושעג לָאמא טנעז ריא --

 .טסאמ םייב טלאטשעג ןרָאלקמוא םעד ןופ טייז רעד ןיא

 ןָאטעג עשמעב א זיולב טָאה'ס ,טטניוװ רעד } ןזָאלבעגקעװא- טָאה רעפטנע םעד

 .ןעמוושעג טשינ זיא רע .ןיינ טיידאב םתסמי טָאה סָאװ ,?עעע, א סעּפע
 םשינ רימ ריא טעוװ ןפלעה .טנעזערב ןרעשנוא ןיירא עשז טכירק זיא ,וג ---

 !ןרעװ טקיײוװעגכרוד עשז סָאװ וצ ,ןפלעה
 ןיא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה ,גנוד ואל יד טקעראב טָאה סָאװ ,טנעזערב) רעד = |
 .ןפסאק ןרעביא טצראטש סָאוו ,ּפָאק ןבילוצ ךייה רעד

 2ולּפ יד םימ ,רבח ,עזילאוו רעד ףיֹוא ךיז טצעז !רעקירעדינ ךיז טצעז ---

 ' !ןטסאק םוצ סעצ
 טנעוואב ךיז ,טזָאלעגּפָארא קידװעגֿפָאפ ךיז טָאה עדורג עטלעטשעגפיוא יד

 ;סָאמעגנייא זיא'ס יװ טרָאד ריז טָאה רעצעז רעד ..ןברָאטשעגּפָא ףוס* ,פםיבא
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  שטלעהראפ ןוא עטכאלּפ רעד רעשנוא םעווקאב ןייז טזומעג םיא טָאה'ס ,טעט
 - ןלנוצ יד ףיֹוא סיפ יד ןטלאהעג טָאה רע רָאנ בוא ,ןקורפ קיסעמסינ

 :םיוא עצנאג יד ןרירטנעצנַאק ,םיא ןגעו קידנשכארט טשינ ,טנַאקעג טָאה'מ

 ןיא סָאװ ,געװ םענופ ןרעקוצּפָארא טשינ ידכ ,עסארפ רעד ףיוא טייקמאזקרעמ
 ?ענסיוא ןיא רע םגה .דנילב ףיוא טרָאפ עמ ןעוװ ,ךאז ערעווש ןייק טשינ 52

 ןעמָאכאּפ טימ ,טפישעג ךיז עדייב ףיוא ,?סייוו רעד ןוא עגלָאװ רעד ייב ןסקָאװ

 =נֹופ ןיא ,עיצוקעשז ןיא ןײלא ןוא רעשיפ יד טימ ,קסריבמיס ןיא ןקירוי ןוא

 - צניפ רעד ןיא סױרָאפ ךיז ןקור וצ יוזא טָא שרעדנא סעּפע ןצנאגניא ןנעווטסעד
 | -  .סעילאווכ יד ףיוא לרעייפ דאווש א קידנקו וקסיוא ,רעט

 ;רָאג -- ךיײט ןייק ָאטשינ ,למיה ןייק ָאטשינ ,ןגערב ןייק ָאטשינ ןענעז'ס = |
 ֿ?רעײפ עקידנעלדניוש סָאד ןוא ?געז םענופ ?גילפ רעצראווש רעד זיולב ,טשיג

 ָאד זיא'ס -- טרָאד לָאמא ,ָאד לָאמא ,שירעריפראפ טרעטיצ סָאװ ,ןאקאב  םענוֿפ

 .ןרַאװעג ןלאפראפ רעדיוװ זיא'ס ןוא

 ?סעילּפ ןצוח ,שיור?ןנער ןצוח ןעגנאלק םוש ןייק ןאראפ טשינ ךיוא ןענעז'ס

 א םעּפע ןטסקיגײװמוצ סיוא טינ סָאװ ,זָאנפיש רעד רעטנוא רעסאוו םענופ ןעק

 עטנאקאבמוא רעביא ,ףיורא:ךייט ץענרע סָאד ןוא --- טמיווש עמ זא ,גנוגעוואב

 : | .טנורג א ןוא ץענערג א ןָא םיחטש:רעסאוו
 'א בילוצ ףיוא ּפאכ א םעטּפאר ךיז ןָאש וצ ערקירּפ רעײזװ טלמעד זיא'ס

 .םעד ןיא ןײנּפָארא ןוא .שנורג םעד ןָאטעג ריר א טָאה סָאװ ,?פיש םענופ סיוטש

 ןפוטשּפָארא ןוא ,םָארטש םענעריולראפ םעד קידנּפאט ןכוז וצ רעסאוו ןטלאק

 .קנאבדמאז א ןופ לפיש סָאד

 ?טפָאלש ריא ,רבח ---

 . /  ל?ןעד זיא סָאװ ,ןיינ --
 .רָאד זיא'ס ,טַארפ ןשסיירד א טימ .עגר א ףיוא סיורא טגייטש ,טשינרָאנ --

 .ןּפוטשּפָא זומ'כ .עקטילּפ

 - ?ןפלעה רשפא ---

 .קירטש ןהאפ ןּפעלש לעװ .ךיא .ןטניה ןופ רעטנוא טּפוטש ַאט ---

 :2נעשטש ,ןגיטשעגסיוא ,ןגיטשעגנייא ןענעז יז :ןעוװעג יוזא זיא לָאמ עכעלטע

 טעװרָאשעג טָאה רעצעז רעד ןוא ,רעדור םייב טלעששעג רעדיװ .ךיז טָאה ענס

 :=וע דעראב ןייק ןעװעג טשינ זיא רע .רעסאוו סָאד קידנסיגסיורא ,רעּפעש ןפימ

 .ןרָאי יד ןיא ןאמ א ---- ןעז וצ זיא ןעגנונעוואב יד טיול --- ןוא רעקיד

 ,ֿפגעז רעקידעראמכ א סעּפע .ןרָאװעג ץראווש קידנעטשלופ זיא לנעז רעד

 ,ןבראפ ןוא ןעננאלק | ןָא ןכייה וצ ףיורא ןגיוצעג טָאה ,טניוװ .םענופ ןזָאלבעגנָא

 :עג רנאנאכרוד טָאה סָאװײסעּפע .ןעקנוזענּפָארא ףיט טָאה סָאװ ,דרע ןא רעכיא

 ןיא טרעטצניפענ ןיוש טָאה דיז ןקוקנייא םענופ ,שינרעטצניפ רעד ןיא טלדניוװש

 יװ --- טסיײה סָאד ,עשיזיפאטעמ סעּפע ןעװעג ןעגעז ןעקנאדעג יד ןוא ,ןגיוא יד
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 .,עשיטָאאב -- טרעלקרעד לָאמא טָאה קערוי

 .ןפיהסיוא לָאז םלוע
 -- סרעטפע טנייה םיא ךיז טנָאמרעד קערוי סָאװ ,שילרעטסיוא זיא סָאד

 ,ןייטש םענעי ראפ ןליפ ךיז ןעמ ןָאק טכאנ אזא ןיא .לשמפ רענײז ןייטש רער טָא

 םענענייא טימ טילפ עמ זא ,ןטכארט ןוא ,ןיירא םיור ןיא ןפרַאװעג טרעוװ סָאוװ

 2נוננידאבײסנבעל יד .ןעגנוגנידאב יד ץלא סָאד זיא -- ןּתמא רעד ןיא ןוא .ןליוו

 עכלעוו בילוצ ,תוביסו עכעלנע ןוא ףמאק רעד ,עדווירק יד ,שיונ יד רעדָא ,ןעג |

 .רעקמענ טבאנ אזא ןיא עבאנפיוא רעשיאייטראּפ א םימ לנעז א טימ טרָאפ עמו -

 | ?קנאבדמאז א ?ןעייטש רימ ---

 ןעניפעג ךיא לעוװ רשפא ,רבח ,םיוהא טשינ רָאנ טייג רעבָא .ךיז טכאד --

 .גנאנכרוד ןכלעווא

 זיב רעסאוו סָאד טכיירגרעד םושעמוא .ןעוועג טשינ זיא גנאגכרוד ןייק רעבָא

 זיא .םָארטש םוש ןייק ןוא ,םיילש ןיא טענזירראפ עטאיּפ יד ןוא ,סעקדיל יד

 ;ָאד סָאד --- ןטכארטראפ וצ ךיז ןגיווואב ןענסנעשטשיו טָאה סָאד .ןאראפ טשינ
 ?סָאװ יצ ,ַאטשינ געװסיוא ןייק זיא .סולפּפָא ןא ןָא רעסאוו עקידנעייטש עקיז

 ןיוש טָאה'ס ?ײװ ,סיפ יד וצ קידנקוקּפַארא ,רעטייוו טעשזרָארבעג טָאה רע |

 ,,סנטָאש יוװ גערב םעד ןוא רילָאק;ײלב ןופ רעסאוו סָאד ןעזעג טָאה רע .טגָאטעג

 ;טקניּפ ,לטיה קיזיר א טצראטשעגסיורא טָאה'ס רעכלעו ןופ ,עראּפ ןֿליונק  יוװ

 יד דיז ןבָאה ,טרעטנענרעד ןיהא דיז טָאה רע ןעוו ןוא .עכאּפאּפ א -- רעכעק

 ןסיורג א טימ פולס א ראפ --- עכאּפאּפ יד ןוא ,סעזָאל ראפ ןזיװעגסיורא סנטָאש

 לָאז עמ ידכ ,סיירג רעקידרעטעמ ןופ רעפיצ א ןעוועג זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,דליש

 רעד ןופ ןיא סע רעשעמָאליק רעטכפיוו רעד ,סנייוונופ ןעעז ?סייוװ רעד ףיוא

 | | .גנוצפעק

 ?סיוא ןוא רעטעמָאליק םעד טנעיילעגרעביא ,ןעגנאגעגוצ רעטנעג ךָאנ זיא רע |

 | : 0 !ןעמאמ רעד ןיא חוה א --- ןגיפשעג -

 רעדנילב א -- טרָא עקיזָאד סָאד ,רליש עקיזָאד סָאד טנעקעג טָאה רע

 םימ רעגנעלעג:טפיוה םעד ןופו טליײטעגּפָא זיא רעכלעװו ,?סײװ רעד ןופ רעדָאכײש |

 .?גטכעלפ .,רע ןיא לָאמנײא טשינ .לקיסאּפ:דרע ןסקָאװאב סעזָאל טימ ,לָאמש א

 ןכָאנ רעטסיימ ןטימ רעהא ןרָאפ וצ ןעמוקעג ,ןעשוהָאק ןאּפ ייב ןלעטָאפ קיד

 ןקידרעביאנגעק ןפיוא ןגעלעג זיא עיצוקעשז .ףָאטש:ור ןשיטסאלע ןוא םענירג |

 ,ןטשיור ןיא ןצנאגניא ,דקיש םעד טָא ןופ ןופכלא ןיא ,רעכעה ?סיבא ,גערבו

 ןופ --- רמאז עליוה א ןעוועג זיא ,ןבילבעגנייטש זיא לםיש סָאד וװ ,ןטרָאד תעב

 סָאװ ,רעשיפ' יה --- לכם דוק .לגעז םעד ןעזרעד רעצעמע רָאנ ןָאק עיצוקעשז

 .גנאפ ףיוא טייצ ָא:רעד ןיא סיורא ןרָאפ

 ,רעווק רעד ןיא קירוצ ףיוא קידנעשטשעילכ | ןָאטעג ףרָאװ א ךיז טָאה רע

 טּפעלשעגסיורא ,ןעגנאטשלגעז יד קידנזָאלײרפ ,ןוא ?םיש םוצ ןלאפענוצ זיא

 :לשונובר רעד ןוא גנוגעוואב ןָא ישי
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 .א לגעז רעד םיא יז טָאה ,טניוװ םענופ טשטאּפעג .דַאק רעד ןופ טסאמ םעד

 .גָאֹל רעד יב .גנודָאל יד דיז טימ טקעדראפ .ןוא לסקא ןרעביא ןָאטעג רעגלאוו

 | יי | .ץכערק א טהעהרעד ךיז טָאה גנוד

 ...מסאמ םעד ןסיירסיורא טזומעג בָאה'כ ,רבח ,לחומ םיײז ---

 ?קינטַאבוס םעד טָא ,ןפָארשעג םיא סע טָאה רשפא .רעפטנע םוש ןייק | 

 ?תושלח ןיא ןלאפעג רע זיא רשפא

 ןסעוזעג יא רעצעז רעד .לגעז ןופ דנאר םעד ןכיוהעגפיוא טָאה ענסנעשטש

 : |  .ֿפָאק ןראפ קידנטלאה ךיז ,רעטרעקיוהעגנייא ןא

 ...!ןטעבוצרעביא ראפרעד ךייא יװ ,טשינ תמאב סיײוו'כ ---

 :ָאקנטשאק עטבירעג קירנקעדּפָא ,סעינָאלד יד ןעמונעגוצ טָאה רעצעז רעד

 טימ -- טנערעגפיוא ןָאטעג יירשעג א ןוא שערעב א רעשנוא ןופ רָאה עקיריל |

 :ןָאפעג יירשעג א רע טָאה םיטש סעשזדאמ
 - !ןטעברעביא רעיא ןופ סיורא רימ טמוק סָאװ ---

 רעד ןיא חור א -- ןָאטעג טלעש א לָאמאכָאנ ןעוועג טֿפָאװ ענסנעשטש

 --- רעטרָאיאב רעד ,קינטַאכוס רעד טָא ?ײװ .?דיימ סָאד טשינ ןעו --- !ןעמאמ

 .ןזיוה:ןטראנ ןוא עקזולב רענעטאנארג א ןיא עשזדאמ !עשזראמ ןעוועג רָאד זיא

 קידנעמירק רךָאנ ,טָאה יז לײװ ,ךעלרעכעק ןעזסיוא טרעקעג םינּפא טָאה רע |

 .רעטכעלעג א טעקשרָאּפענסיױא ,קישיײװ ןופ ךיז |

 .טשטעווקעגסיוא ךיז ןופ ךעלדנע רע טָאה -- ?ָאד ריא טו סָאװ ---

 .רעצעז רעד ךָאד ןיב'כ ---

 , | !טאּפש ןָא ןיימ'ב ,ןיינ ---

 רעד טימ ךימ טפראה ריא .עדיב רבח ,סאּפש ןָא רעפשנע ךיא דא ---

  ?תמא ,טדערעגּפַא ןרָאװעג זיא יוזא ,ץיאלּפ | ןרעכיז א ףיוא ןריפקעווא ןישאמקורד

 רבח רימ טָאה םעד ןגעוװ ,טשינ --- ּפָאק ןרעביא גנָארד א טימ ןקאה וצ רעבַא

 , .טנָאמרעד טשינ קאשטיניילַא

 -- םעטָא םעד קידנּפאכרעביא ,ןסירעגרעביא רע טָאה --- רָאנ טראוו --

 טשינ םעד ןגעוו קעשאטס רימ טָאה סָאװראפ ָאט ,רעצעז רעד טנעז ריא ביוא

 ?טגָאזעג

 : .ןסעבעג םעד ןגעוו םיא בָאה'כ לײװ ---

 . ?סָאװ בילוצ ---

 םעד ראפ טָא !רעדניצא יװ ָא;מַא ,ןכלעזא ןעז ֹוצ דעלדנע ךייא ידכ ---

 2ּפ א ,גנויױשנַאטלעוװ עכעלרעגריבניילק א בָאה ךיא זא ,ןעשטוקרעד ןקידרדסכ

 זיא'ס סָאװ ,ערעײא סעיצקעל יד טָא ראֿפ !רעטסאפּפ ןוא ר עט סא -- עקניצ |

 !ייףליה רעטיור} ףיוא ןבעגנ ףראד עמ סָאװראפ ןוא רּפָאמ סניוזא

 ?ײטראּפ רעד ןיא סע טסייה ריא טנעז --

 ןיוש ןוא -ןטינשעגּפָא ץרוק םיא יז טָאה -- טעלאב ןיא ןיב דיא .,ןייג ---
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 - טטָא ?ןאטיּפאק ,רעטייוו סָאװ ןוא ,וג --- :ןָאטעג גערפ א ןָאט | ןכעלכאז א טיפ
 י .?סעוָאל ָא:יד ןיא ,ןטעברא ךיא ףראד ָאר

 ?יק יירד --- .ןעמוקעג ךיז וצ ענסנעשטש ץיא --- רעטייוו זיא סָאד ,ןייג ---
 ןומ עמ ,טעׂשזדנַאלבראפ בָאה'כ .טשינ ןעמ ןָאק גָאטײב רעבָא ,דָאנ רעטעמָאל

 | | | .ןפפאהאבסיוא ָאד ריז |
 ער טימ ןגיובעגנייא ךיז ,סעצײלּפ יד ףיֹוא קירטש םעד ןפרָאװראפ טָאה רעו |

 / יצ א ןוא --- !הרצ אזא ןיא ןכירקראפ וצ ,רָאי עצראווש ידקא וצ --- עיצאנגיז
 :ָאליק ןפימ דליש םענעי רעטניה רעגייטש ןשיקאלרוב ןפיוא לפיש סָאד ןָאטעג
 .ןירעגָאזרָאװ ַא;רעד ןופ רָאה יד יװ ,ןפשיוה עטכידעג ייד ןיא ,רעפיצ:רעטעמ

 ?עלעמאּפ ,טייקגסיבראפ ןָא ןיוש רָאנ ,טעשירּפעג רעטשייוו טָאה ןגער רעד ןוא |

 | | .ץלא וצ ךיז טכאד קיטליגכײלג ,רענבָארד ןֹוא רעכ
 ?ערב ןרעשנוא ,ןטסוק יד ןשיװצ טקעטשראפ לפיש .םעניא ןסעזעג ןענעז ײז

  םענופ רענעגיובעגנייא ןא ,טסאמ ןרעביא ןעגנָאהראפ .ןעוועג זיא סָאװ ,טנעז
 עשוזראמ סָאװ ,רעייא עטראה יד ןסענעג יז ןבָאה קידנסעומשו .יײז רעביא גערב
 עשזדאמ ;רָאלק ןעװעג זיא ץלא ןוא ,ןיירא געװ ןיא דיז טימ ןעמונעגטימ טָאה
 ,טסווואב טשינ ןפיפא זיא'ס לצנערטב טשינ ןוא עשזדאמ ןעועג טשינ זיא

 זיא סָאװ ,עטרבח א ןעוועג טושּפ זיא יז -- ןתמארעדניא ןסייהעג טָאה יז יו

 ןגעװ טָאה רענייק .עקנישאמקורד רעד טימ קעװאלצַאלװ ןייק ןרָאװעג טקישעג
 טשינ םעגייק סע טָאה יז ,קעשאטס ןוא קאשטינילַא זיולב ,טסווועג טשינ םעד !

 =עג .,?עזַאלולעצ רעד ןיא ריז קידנענעדרָאנײא ,יז טָאה ראפרעד ,ןגָאז טנָאקעג

 .ןייזטסווואבנסאלק ןפיוא קיּפמוטש זיא סָאװ לדיימ א ןופ לָאר יד טליּפש +

 .רעסאוו א ןבעל ַא:יוזא טקנוּפ ןסעזענ לָאמא ןיוש רָאד ןענעז רימ --- 

 םענעי ןוא עברעװ ענעגיובעגייא יד ,ענווישזג טנַאמרעד ריא ךיז טָאה'ס

 - ןבָאה "סעקרעשששַאי , יד רָאנ ,ןָאפ שוק ַא ַא טלָאװעג יז םָאה רע תעב ,טָאּפָאלק
 | .שירעפיטש ןָאטעג קוק א םיא ףיוא טָאה יז .טרעטשעג

 ,טציא זא ,ןיײמ'כ .ןעמענ יד ייב ןפור ןביוהעגנָא טלמעד ריז ןבָאה רימ ---

 .ןפור יוזא יאדווא ךיז רימ ןענָאק ,ןעמאזוצ ןטעברא ֹוצ סיוא זדנוא טמוק'ס ןעוו

 רעבָא ,ןעשטרומ רָאלקמוא ןא טימ ןרָאװעג הצורמ ףיורעד זיא ענסנעשטש
 .ייוד , ףיוא ןדער וצ ןעוועג דנאטשמיוא רע זיא עזיוּפ רערערעגנעל א רָאנ טשרע

 .טסָאה וד ןכלעװ טימ ,לריימ םענעי עגונב ןרעלקפיוא ןלעװ .טֿפָאװ'כ || -- 

 :לעװ טימ ,עװע עטרבח יד ןעוועג זיא סָאד .טנאה רעד רעטנוא טנגענאב דימ
 | | ...טזומעג בָאה'כ רעכ

 סע טײג סָאװ ?ןרעלקפיוא רימ סע וטספראד סָאװ ֹוצ = ,קידפוששנא -- =
 ?ןָא רימ

 ...ןסירעגרעביא טסָאה ,טקידיילאב טֿפמעד ךָאד ךיז טסָאה ---

 עא



 ןא טכאמעג ךיא בָאה רעירפ !לעטשנָא ןא ןכאמ טזומעג ךָאד בָאה'כ --- |
 סָאר ןיולב טָאה סָאװ ,רעכלעזא ראפ ןײגוצנָא ידכ ,רוחב א בָאה'כ זא ,לעטשנָא

 ריד טימ ידכ ,טקידיילאב טשרמולכ ריז בָאה'כ זא -- רָאנרעד ןוא ,ןעניז ןיא

 -  .ןםיירוצרעביא
 ...פניימעג בָאה'ב ---

 --- טָא ןיא .ריד ןיא טבילראפ ךיז בָאה'כ זא ?טניימעג וטסָאה סָאװ ---
 :ראפ טשינ ךיז בָאה'כ !ןייג --- ןרעקוצמוא טשינ ןיוש ךיז וצרעד רעמ ידכ

 :יק ןיא טשינ ןוא ,ריד ןיא טשינ .ביל רעיײז ךיד בָאה'כ שטָאכ ,ריד ןיא טכיל

 יי | | ?טסייטשראפ ,ןענאילוי רעהעג דיא | .ןעמענ

 | .ּפַאק ןטימ ןַאפעג לקָאש א טָאה ענסנעשטש

 2נָאג ןענעגרהרעד טזומשג בָאה'כ ןכלעוװ בילוצ ,רבח רעד זיא סָאד ---

 | | ?ןבעגענסיוא םיא טלָאװ רע לײװ ,ןיקסניב
 זיא'ס .טראוורעד טשינ סָאד טָאה יז .ןָאטעג דָאטש א יװ ןעשזדאמ טָאה'ס

 .ןָאפעג לכיימש א טָאה יז סָאװ ראפ ,טסווװאב טשינ רָאנ

 .רעבלעז רעד --
 םיא טָאה'מ ביוא ,רבח רעגנוי ןייק טשינ ןיוש ןײז טזומענ טָאה סָאר

 :ראפ א ,רעקיטיײנ א רעײז ןוא ,טגָאז קעשאטס טיול ,טיהעג רָאי קיצנָאװצ

 ןיא ,יקנָארװ ןייק ,ריביס ןייק ןעגנאגעג םיא בילוצ זיא'מ ביוא ,רעלופטסגיר
 י ...קאיוואּפ

 ? נא ןּופ ןיוש םיא טסנעק וד ןוא --
 .ערוטאמ רעד ךָאנ ךיילג ןעגאילוי טימ טנעקאב ךיז בָאה'כ ---

 ?ערוטאמ א שסָאה וד --

 | .ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקַאש א טָאה יז

 ..ןעװ ,ץלעק ןיא עיזאנמיג יד טקידנעעג ךעלמענ בָאה'כ ---

 ?םעדָאר ןיא טשינ --
 ,טנַאזעג יוזא ריד בָאה'כ !ןירעמערַאר ןייק טשיב כב ןוב ריא זא -- |

 ..ץלעק ןופ זיא ענעי ךיוא רָאנ ,םעדָאר ןופ ענעי טכוזעג טסָאה וד ?ײװ
 : ?וטסיײװ ןענאוונופ ---
 ןנעװ ץלא ךיא סייוװ ראפרעד .ןידניירפ א עניימ זיא סָאד !טסייה יו ---

 ,עשראוו ןופ ןעמוקעג ןיא יז ןעו .עקאט ריא ןופ .עיפארגָאיב עצנאג ןייד ,,ריד

 ןוא שינעגעגאב רעיא .,,גנוריסאּפ רעקיזָאד רעד ןגעװ טלייצרעד יונעג יז טָאה

 - טכארט א ךיא בָאה -- רענעי זיא סָאד , .טנעקרעד דלאב ךיד בָאה ךיא .סעומש

 ,ונ ;טרעדלישענּפָא טונ ךיד טָאה יז ?!רעּפאכנטסניד םעשעצ רענעי -- ןָאטעג

 .ץלא -- ?סייוו רעד יב טכאנ אזא טאהעג טסַאה וד זא ,רעשרעוו ענייד ךיֹוא ןוא

 ..פמיטשעגנעמאזוצ טָאה



 טָאה .ענסנעשטש רעבָא ;רָאלק סע זיא שטציא ,טמיטשעג טָאה ץלא ,תמא

 שיראנ ,טקילפעגמורא טליפעג ךיז רע טָאה קראטש יוזא ,ןּפמורשעגניײא ךיז |

 | | | | .רעלרעכעל ןוא

 .טקידנעעג טשינ טסָאה ?ןאילוי רבח ןטימ ןעשעג זיא יוװ ןּוא --

 ךיא בָאה ערוטאמ רעד רָאנ זיא .רעביא דנאנאכָאנ רימ טסייר ֹוד לייוו ---

 ?קעװא ךיז ןיב'ּכ ןוא ,ריז ןעיגעצ ןגעוו ערעזדנוא :אּפ ןרעטקע יד טגָאזעג

 .ןעגנאגעג

 ?ורעמלע יד ןזָאלראפ טסָאה ---

 טשינ ,רעטקַָאד רעטסווואב גונעג א ,רעשקָאד 6 א זיא עטאט זיײמ .ָאי ---

 א זיא עמאמ יד ןוא .רעגייטש ןייז ףיוא רעטונ א ןוא שטנעמ רעשיראנ ןייק

 ןיא ןיוש ןיִב ךיא ןוא .טשינרָאג רעמ ,עלעבָאנ א ןוא ענייש א רעײז .ענייש

 .ןטימ ןבעל ןבױהעגנָא ךיא בָאה ערוטאמ רעד דָאנ ,םזק ןיא ןעוועג עיזאנמיג

 ןענאילוי טימ ןטעברא טנרעלעגסיוא ךיז בָאה'כ .עיצאזינאגרָא רעד ןופ ןבעל

 ןבעגעגנייא ךיז טָאה ןענאילוי , ןמָאשראפ טָאה'מ זיב .טוג קעווא זיא ץלא |

 .ןלאפעגניירא ןיב ךיא רעבָא ןעיועטאר וצ

 | | י ?ןסעזעג טסיב ---
 ,םעד בילוצ רָאנ זיא ,קענָאדרַאפ ןופ סיורא ןיב'כ ןעוו ןוא .רַאי .יירד----

 יה .ןענופעגּפָא ךיז רימ ןבָאה קעװאלצַאלװ ןיא .ןענאילוי וצ ןרעקוצמוא ךיז ידכ

 ...א ראפו זיא סָאד סָאװ ,ןסיוװ טסלָאז וד ןעוו

 .תולעּפתה ןופ רעכיז ,טרָאװ א סעּפע שקיטשרעד טָאה/ יז

 ;עגרָאבראפ טימ טחעלקרעד יז טָאה --- ןעעז ןילֶא טסעװ סנקירעביא ---
 | .ץלָאמטש םעני

 ,רעגניפ יד ףיוא ,סעטאיּפ עסעװרָאב עריא ףיוא טקוקעג טָאה ענסנעשטש

 א -- ,ןרָאװעג סײװ ןצנאגניא רעסאוו ןופ זיא ?גענ יד םורא טיוה רעיײז סָאװ

 טָאה סָאװ ,עמיטש יד טרעהעגנ --- {ןקייוו ךיז טייצ ?יפיוזא ,סעּפע טייקיניילק

 ,טייקרעכיז רעלופ רעד טימ טסוװװעג ןיוש ןוא ,רָאמוה ןדלימ א םימ ןעגנולקעג

 לָאמ ןיא טשינ טגָאיעג ךיז טָאה רע רעכלעוו ךָאנ ,יד דעלמענ ןיא סָאד זא
 יי - .ערעדנא םֹוׁש ןייק רעדָא יד .תובשחמ עקידנקנעב םימ |

 | נער ןכָאנ טעמב סואימ א ,םינּפ ריא ףיוא קיפב םעד ןביוהעגּפיואו טָאה רע

 א ןוא ,ןזיורק עקינעּפשרעדיװ יד ףיוא ,טלעק ןופ זָאנ רענערָאװעגױלב א םימ

 | .לביימשי | ןשינקז ,םענעגייא ןייק טשינ סעּפע טימ ןָאמעג לביימש

 ?ענפיוא טָאה ןגער רעד ,עשזדאמ ,?סיבא ןָאפ גנֹורּפש א רימָאל .,ונ --

 | -י .ןעמעראוורעד ךיז ףראד עמ ,טרעה
 יד ראפ ריז קידנעמענ ,ןבָאה ןוא דמאז ןפיוא ןעגנאגעגסיורא ןענעז יז

 ,סעצײלּפ יד ןיא טּפאלקעג קיטיײזנגעק ריז רָאנרעד ,זיירק א טצנאטעג ,טנעה

 | | .טמעראוורעד רעלקריוו . ייז טָאה סָאד ןוא
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 .ןזיוה יד ןוא עזולב יד ןעגנירדסיוא ןפראד טלָאװ עמ ---
 .סיוא טרָאד ךיז וט ןוא סעטסוק יד ןיא ןיירא יג זיא --
 .קידנענַאק טשינ ,ןענאטשעג גנאל ןוא קילב ןטימ טײלנאב יז טָאה רע

 .עקידנפיול א ןעזעג ןיוש יז רע טָאה ןעוו ןוא ווװ ,ןענָאמרעד ךיז ןפוא םושב

 ךיא ןָאק דניצא --- :קידנּפור ,טרָאד ןופ ןזיוואב ךיז טָאה יז ןעו .טשרע = |
 ייב ,עגלַאדַאטס ףיֹוא ןא -- טכאמעג רַאלקי ךיז רע טָאה --- !ןייז ךאוו רעטייוו

 קידנקערטש ךיז םיא ןבעל ןעגנאגעג טלמעד זיא יז !שינעגעגאב רעטשרע רעד

 ;רעד סע ךיז טָאה רע ןוא ,עטרעטייהעגפיוא ןא ,סַאװצסעּפע וצ ןגיובעג ,סױרָאפ

 ?עדאמ , ןופ ,טעברא רעד ןופ ןסירענסיורא ךיז טָאה יז סָאװ ,טימרעד טרעלק

 טלייאעג ךיז טָאה יז !הסיפת ןופ סָאװײרָאנ ןעוועג טלמעד רָאנ זיא יז ןוא ;"ערי

 :רעד ,טָארט ןפסיירה ןוא ןעיירפ א טימ ןעגנאגעג ןיא ,ףמאק םוצ ,ןבעפ םוצ

 ךרוד טפיופ יז ןא !טפיול לדיימ- סָאד זא ,טכאדעג םיא ךיז טָאה יאדווא ראפ

 פימ --- רעדניצא יװ --- קידנפיירּפשרעראנאפ ,סעזָאל ןופ רעטנַאלּפ םענירג א

 עטעשזורמהאפ טימ ,ּפָאק םענעביוהענפיוא סכייפ א טימ ,ןגײװצ יד טסורב רעד

 .קסאילב ןטראוורעדמוא ןא ןגעק ןגיוא

 !ןוז א ןבָאה ר"מ ,ענסנעשטש עז ,ןֹוז יד --

 עדעי רעטנוא ךיז טקוט סָאװ ,ערעכיזמוא ןא ,ןוז עקיזָאד יד ןעװעג זיא סאלב

 טניוװ רעד ,ןרָאװעג רעמעראוו זיא ןגעווטסעדנופ ;םגקלָאװ .ןופ דורב ןיא ?ײװ

 א ,עטאמ א ?סייוװ יד טָאה טייקליטש רעפיט רעד ןיא ןוא ,ןברָאטשעגּפָא זיא

 ' .לּפענ ןטכײל א טימ טמעטָאעג ,עקנעיורג
 סָאד ?ייוו ,עזילאוו רעד ףיוא ?םיש ןיא טצעזעגניירא רעדיװ ךיז ןבָאה יז |

 םענופ ור יד טָא טמעטָאעגניירא ,ןסָאנענסױא ענסנעשטש ןיוש טָאה רעסאוז

 םעד ןגעװ -- רעטרעװ עליטש טימ ןפרָאװעגרעכביא ךיז ןוא ?מיה םעד ןוא ךייט

 ייוװצ --- עקנישאמקוהד יד ןייטש טעוו'ס וו ,ץאלאּפ ןטנערבענּפָא םעניא רעלעק

 /ּור ראפ עקידעּפושמו ןלעטְשעג -- ןּפאלקפיונוצ ןפראד ןעמ סעװ ןלעטשעג

 ןּפָאטשראפ ם סענוראּפש עלא -- קימיינ זיא ּפמָאל רעסיורגנ א --- ,סנטסאקטפירש

 י | ?טנוה א טימ ןיא יוװ --- ןפאראפ ןָאק םנוה א --

 2יד טֿפָאװעג ךיז טָאה ןענסנעשטש ,רעגנוה רעד טעשטוקרעד יז טַאה'ס

 יי וי .טייו ךָאנ זיא טכאנ זיב ןוא ,ןרעכ
 זיא ךעלשנגייא זא .עמיַאד ןיא זיא'ס יװ ,ןלייצרעד ןביוהעגנָא טָאה רע

 .לוייה:רעטכעוו א ענוציפָא רעקילָאמא רעד ןיא זיולב ,ןאראפ טשינרָאג טרָאד
 ?סנעשטש םניווװ ןטייווצ .ןיא ,ןפכורפ יד ןעמ טלאה םענייא ןיא ;ןבופש ייוװצ ןופ

 עקיצנייאנואנייא ןא םיוק סיורא טצראטש ץאלאּפ םענופ ןוא ;ןקעדאלוו םימ ענ

 .עוועּפַארק ןוא ןביורשנייוו עדֿפיוו םורא .ענערָאמראמ א .רעגניפ א יװ ענמולָאק

 ענסנעשטש ןכלעװ ,קעלירב ,טנוה סרענָאװש םעד עמיָאד ןיא ןאראפ ךָאנ זיא'ס

 :עּפש רָאנ ,ןעמוקאב ביל רעײז ןוא טעשטנָאלעגוצ קירוצ רָאי טכא טימ טָאה
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 .ופָארד א ףיוא סע קידנטלאה ,טכאמעג זייב ?טניה סָאד רעגָאװש רעד טָאה רעט

 יד ןבעל זיא'ס ןעװ רָאנ ,ךיוא ןענסנעשטש ףיוא ,ןכעלטיא ףיוא ךיז טפראוו'ס
 ...ןעלברוב םעהאוו א ןסיגוצרעביא זדלאהו ןיא ןָא םעד ךיז טבייה ,סיפ = -

 ךיז ןבָאה .ןגױא יד ,קידנגערפרעביא לָאמלײט ,טברָאהעג טָאה עשזדאמ |

 ןכאמוצ יוזא ןגיוא יד רָאנ לעוו'כ ,רעטײװ ?ייצרעד ,רעה'כ -- :טכאמעגוצ ריא

 ?םיוא טכייל ךיז ןבָאה ןעמערב יד ןעװ ,םורא םייצ ?קיטש א ןיא -- ...?ײװ א

 ןשיװצ ?שטיינק עלאטנָאזירָאה סָאד טָאה ,ןעזרעד סעּפע םלָאװ יז יװ ,ןביוהעג

 ,ןרָאװעג רעשירעדניק זיא םינּפ סָאד ,טיײקטרירשנעצנָאק יד טכאמעג רעזיול יז

 טָאה ענסנעשטש סָאװ ,לדיימ םענופ ןקאב יד טכאמעג זָאר טָאה ףָאלש רעד ןוא

 .לריימ ןייז ןייז טשינ לָאמנײק טעװ עכלעוו ןוא ,טכוזעג גנאל יוזא

 ןגעוװ טכארסעג רע טָאה ,לסקא ןפיוא| ּפָאק רייאו טיהאב קיד ונטלאהרעטנוא

 =םיונוצ רע טָאה ,ןרָאװעג רעשצניפ זיא'ס ןעוו ןוא ,ןאילוי רבח ןגעװ ןוא ריא |

 םער ןפרָאװראפ רעדיוװ ,לגעז םענערַאװעג ןקורפ קידנעטשלופ םעד טלקיוװעג

 ןקשילּפ םעד רעביא ?פיש סָאד טּפעלשעגרעבירא ןוא סעצײלּפ יד ףיוא קירטש

 ןיא ָאד .ינק יד רעביא ןעוועג ןיוש זיא רעסאוו סָאד ווװ ,טרָא םוצ רעדָאכיײט

 םענופ ןסיוטש עטינעג טימ ןבירטענ טייהרעקידנעייטש ןוא ןגיטשעגנייא .רֶע

 .ןיירא טייקיורג רעד ןיא לפיש סָאד קיסָאב

 .פעגנָא ,םָארטש ןגעק דיז קידנקוה ,רע טָאה רעקינײװײרעמ םורא העש א ןיא

 .סעמב ןעמוװשעג רע ןיא טייצ עסיװעג א .גערב םוצ ןרעשנענרעד דיז ןביוה

 =וואה עװָאפאב ,ןסיבראפ א ןרעהרעד ןתעב ןוא ,ביוושיז ןקינערבײב םעד קידנבייר

 .םייז רענעי ןיא ?פיש סָאד ןָאטעג פוטש א ןסָאלשטנא רע טָאה ,יירעק

 2נעשטרָאװ א יװ ,דָאס םענופ ףיש רעה ןופ ןעילפ וצ ןעמוקעג זיא קעלירב

 .ךבעפ ןעשטוװאק טשנילכרַאפ ַא טיס טצַאלּפעג טָאה ןוא לענּפַארש רעקיד .

 םענופ ןנָארטעגרעמנוא ,םישוח עטשימעצ טימ טרעטיצעג ןוא סיפ סענסנעשטש
 רע ליװ ,טרעװ ןייק טשינרָאג ןיוש טָאה רע סָאװ .,ןרָאצ ןוא עביל ןופ ?יפעג

 . יי .משינ טסייב
 עקידוװעריר א טייקלקנוט רעד ןופ טקורעגסיורא ךיז טָאה ןקעלירב רעטניה

 |  .ףקעטש ןקיד א טימ .טלאמשעג
 !ןעשעג סעּפע זיא'ס זא ,טניימעג ןיוש בָאה יא ןוא -- =

 - .גנֹונעררָא ןיא ןיא ץלא ,ןיינ -- = |
 ?טכארבעג ריא/ טָאה ,ענופָארטנעצ יד ןֹוא --|

 אפ ןייק זיא'ס לײװ ,טכארבעג טשינ ךיא בָאה ,וטסעז ,עגופירטנעצ יד --

 יו ֿפארוקאו .טכארבעג ךיא .בָאה ,ריד ראפ הלכ א רעבָא .ןעוועג טשינ עקיס |

 , - .ןייז וצ ףראד'ס
 .ענסנעשטש עינאּפ ,רעדיװ ןיוש טסאּפש ריא ,ע -- ר
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 - ,קעדאקו ,טשינ ןָאק ךיא ?ןסאּפש לָאמא לָאז ךיא ,ןעזעג ןיוש טסָאה -- |

 ריפ ןוא עזילאוו יד רעסעב רָאנ םענ . ..סע טכאמ עמ יװ טשינ ןליפא םיײװ ךיא =

 יה | -  -עּפולאכ ןיא רעטסעוװש יד ןיירא
 ןטסאק םעד טעגיווש זרעגגיירא תוקספה עניילק טימ רעטעּפש ןבָאה יז ןעוו

 עכעלנע לסיב שּפיה א ןעוועג זיאס וװ ,ןיזאנאמ ןיא טלעטשעגרעדינא ןוא
 ,בוטשניוװ רעד ןיא ןעגנאנעגניירא ןעגעז ןוא ,לּפע עקיטייצירפ טימ .םנטסאק

 רעסיורג א זיא עיצוקעשז ןיא ןא ,ןסעײנ ןטישסיורא ןביױהעגנָא קעדאלו טָאה

 +עקנעמיוק עשיראסימָאק יד .ןבירטעגכרודא תוחור ידלא וצ .טָאה'מ ,ריורפיוא

 :געשאי זא א ןוא ,ןרַאפעג ןיא ענסנעשטש ןיהווװ ,טגערפעג טָאה לומרָאמ זא ,סרער
 | ...ןעמוקעגרעהא זיא קישמ

 .ןסירעגרעביא יענסנעשטש םיא טָאה -- ?ןסע םוצ םעּפע טסָאה ---

 .םיורב ןוא ךלימרעיוז עלעּפעט א ןיולב זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה

 | .רעהא ביג --

 ןעמונעג טָאה רענעי  ןוא ,ןענסנעשטש ראפ טלעטשעגרעדינא טָאה קעדאלוז !

 | | .שיט םוצ ןעשזדאמ קידנפעב טשינ ,ןיילא ןסע

 קידנשעברא ,ןקעראלװ ןפרָאװעגוצ רע טָאה -- ןוויוא ןיא ןייא ץייה ---

 סע ,ליפ יוזא סעילפַאטראק ּפָא לייש .רעסאוו וצ ?עטש .ןקאבניק יד םימ ןסיבראפ

 : | .ןעייפס ךייא ראפ לָאז

 ןוא רעקוצ בָאה ךיא --- .טרעדיוװרעד ןקורט עשזדאמ טָאה -- קנאדא --

 | .רעסאוו קידוז זיולב ןטעב לעוו'כ .קאזקור ןיא יש

 | .ךיוא יט ןבָאה דָאנ ריא טעװ ,טוג ---

 - :ָאלר א ןופ ןקור ןטימ ?יומ סָאד טשיװענּפָא ,טלעטשענפיוא ךיז טָאה רע
 | :ןקעדאלוו ןַאטעג גָאז א ןוא עינג |

 / טשינ םעניק רעהא ןָאל ירפרעדניא .טכאנ עצנאג יד ןעוועשראוו טסעוו ---

 ָאד ןענעו'ס .רעטסעװש א ָאד בָאה'כ זא ,םענייק טשינ גָאז ללכב ןוא ןיירא

 / ?ןבענסיוא טשינ טסעװ ...ןרעלקרעד רעטעּפש ריד לעוו'כ ,םעד ראפ ןוװיטָאמ

 !רייא ראפ טלָאװ ךיא סָאװ ,ןיילא טסיײװ ריא !דעסײװ ---

 .ןעוועג ?חומ טשינ סָאד ריד טלַאװ ךיא ,עשז קנעדעג זיא ,ונ ---

 | | | :ןעשזדאמ וצ ןוא
 ךיא ?עװ ןגרַאמ ,רענעלעג ןיימ ףיוא ןפַאלשכרוה דיז ןזומ טנייה טסעוו ---

 ,םשינ ךיא בָאה זייל ןייק ,ארומ ןָא ךיז גייל .ןריניבמַאקסיוא סעּפע ריד ראפ

 | .טייצ ןיוש זיא רימ ראפ ,ונ ...ןלאפראפ זיא ,ןצנאוו עגוג סָאװ ןוא

 ךיז טביילק רע זא קירנעעז ,ןָאּפעג גערפ א עשזדאמ טָאה --- ?ןיהווו ---
 .ןיגוצסיורא

 .ליש סָאד ןלעטשוצ קירוצ ךָאד זומ'כ ,קעװאליצַאלװ ןייק ---
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 רעצנאג א ףיוא רעדיוו --- גָאט אזא ךָאנ ,טכאנ אזא ךַאנ ,וטסהעה סוָאוװ ---
 ...ענסנעשטש ,ורוצ זָאק ,ןיינ ?טכאנ

 זיא'ס יװ ןייז זומ ללכב ןוא טריטנאראג רימ ראפ טָאה קאשטינילַא ,--
 ,ןַײז קיטיײנ סעּפע ריד טעוו'ס ביוא .קיאור ףָאלש וד ןוא .ןרָאװעג טדערעגּפָא

 | | , .ןקעראלוו ןָאט גָאז א זיולב וטספראד'

 םוצ ןזָאלּפָארא ךיז ןעמונעג ןוא ךיז רעשניה ריט יד ןסָאלשראפ טָאה רע
 קידנליבסיוא ,סיפ יד ראפ ט?קייקעג םיא ריז סָאה רעכלעװ ,ןקעלירב טימ ךייט

 :יבראפ םענעי ןוא ,טייק רעד ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,עביל עפהוטמ ןייז
 - | .סאה םענערַאװעג טרעוװאשזראפ טָארד ןפיוא ,םענעס

 םנקלָאװ יד ןיא הנב? יד .ענראּפ ןוא עקיטניװמוא ןא ןעוועג זיא טכאנ יד

 לָאמא ,ריז יוזא טָא ןטכיױלעג ןוא ,סעילאווכ ףיֹוא עיָאב א יװ ,ןפרָאװעג דיז טָאה

 - ...קטאילבפיוא ןא טימ --- דרע רעד וצ לָאמא ,ןרעטשי יד וצ

 םָאװ ,סעלסעוו יד ןופ ןבירטעג ,םָארטש ןטימ ןעמווושעג זיא לפיש סָאד |

 =עג םיינרעביא ךיז טָאה'ס .קסעילּפ א ןָא ,שימטיר ףיורא בייה א ךיז ןעוט

 ןבָאה'ס ןוא ,ןאעקַא ןצראווש א רעביא טילפ סָאװ ,ןייטש א זיא'מ זא ,טכאד

 ,לביימש א טָא --- ןשזארימ ייקרענדיישראפ טליונקעג שינרעשצניפ רעד ןיא דיז

 רָאלק םיא ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא ...סריא טרָאװ א סעּפע טָא ןוא ,טסעשז א טָא

 יז טָאה רע יװ ,זדנאג עטעלּפמָאק א ראפ ןטקאהעג יז טָאה רע זא ,טנָאמרעד :

 ,ערוטאמ ךיז רעשניה טאהעג סָאה עכלעו ,יז ,ןכאמ .קיניזטסוװאב שלָאװעג

 ;ענ טוׁשּפ םיא סע טָאה -- ןאילוי רבח ןטימ טעברא עשיאייטראּפ ןֹוא הסיפת
 . רעייפ א --- טייקדנעלבראפ ןוא טייקכעלרעכעל רענעגייא רעד בילוצ טפסויירש

 0 | !ןעז וצ טשינ טשינרָאג ןוא ןקוק וצ יוזא ,סע טמענ

 = טפ
- 



 ,בוטש ןיא ,ךיז יב טעברא טימ ?לש א טאהעג ייז ןבָאה ךָאװ עמשרע יד
 - .ץיאלאּפ ןקילָאמא םענופ רעלעק םעניא ןישאמקוורה יד ןלעמ ?שונייא ןטימ ןוא

 ףיוא גנוניוװ רעד ןגעװ טגרָאזעג ןקעדאלוו טימ ענסנעשטש ןבָאה טנייח זיב

 עשזדאמ טשרע .רעמ טשיג -- ןפָאלשוצרעביא יבא -- רענייטש םענעזָאה א

 = == !?סָאד זיא סָאװ --- ןצנאוו ןוא ןעניּפש יר ףיוא ןגיוא יד טנפעעג ײז טָאה

 ןפיוא ,לאטש? ?ריזח א ןיא יװ ,דרע רעקישילנ ןוא רעקיּפמוז רעליוה רעד ףיֹוא

 למיש טימ טלופרעביא זִיא עכלעוו ,הברוח רעײז ןיא דָארמס ןוא דורב ןצנאג

 ןפורעגנָא עּפמָאּפ טימ טרעװ סָאװ ,בוטש רעקידתונכש רער ןיא לײװ ,לּפע ןוא

 1 .ןקישסיורא ןראפ ןטכורפ יד טגײלענּפַא ןעמ טָאה ,רָאטנאק

 ךיז ןבָאה ,ןענאטשעגפיוא סָאװײרָאנ זיא יז ,ןעמוק סעשזדאמ ךָאנ ךיילג

 :עגנָא יז טָאה ,רעגעלעג םענופ םיפ יד ו טזָאלענּפָארא .סעקדנַאש זָאּפ יד ןביױהעגנָא/

 ..רענייב ןפיוה א ףיוא ןפָארט

 ןעמענ | ןענאוונופ| -- .טרעטיצעגפיוא יז טָאה --- ?זיא סָאװ סָאד ןוא --=|
 ?רענייב ?יפיוזא ךיז

 קעדאלוו טרעפטנעעג טָאה --- ןגָארטעגנָא טָאה .קעלירב ,טשיג סייוו'פ ---

 | - .ערבעשז

 דליב עקיזָאד סָאד קילב ןפימ טּפאכעגמורא יז טָאה עגר א ןופ ךשמ ןיא |

 ;נינעק א -- .םורא סײקנזָאלענּפָא ןוא םייקרעביוזמוא רעשיליבצנאמ רעד ןופ |

 א ןוא עקרישטש א ראפ ךיירגינעק א --- ןָאטעג עשטּפעש א יז טָאה --- ךייר

 | | | - !לטשרעכ

 .אצמנב ןעוועג טשינ ַאד ןענעז ןכאזיסוסקופ עכלעזא רעבָא

 ןרָאװ ,םעזעב ?קיטש א סעּפע רימ ביג !וינודאלוו ,םעזעב א זיא ,,ונ ---

 | !ןטלאהסיוא טשינ ?כיא

 :טשינ א ,קעװאלצַאלװ ןופ טרעקענמוא טײצטנװָא ךיז טָאה ענסנעשטש ןעוו
 ;עג רע טָאה ,תעל:תעמ ײװצ יד ךָאנ תוחוכ עטצעל יד ייב ,רענעּפָאלשעגסיוא

 .עשוראמ .ןייב ןטצעל ןזיב ,טסימ ןצנאג םענופ עשרעקעגפיוא ןא ערָאנ יד ןפַארט |
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 רענעסַאשעגפיוא ןא ,קעדאלוו ןוא ,ןצנאוו יד טעראּפעג רעסאוו קידוז טימ טָאה

 א ןופ ךיילג ןלאפעגסיורא טכָאװ רע יװ ,ּפָאק א טימו ,רעקידרענייבפיירב ןוא

 ?תיוא ,סעינק יד ףיוא ןענאטשעג זיא קעדאלוו רעטעמשָאקעצ רעד -- ייה רוּפ

 ?רעביא גנוי םעד יז טָאה גָאט םענופ ךשמ ןיא .דרע רעד ףיוא רעלטערכ קידנגייל

 ןכאמ וצ ידכב ,טנגעג רעד ןיא ןטיולּפ עלאו טגיילעגנײא טלָאװ רע .טכאמעג

 - .ךעלעקשעטס ריא ראפ

 .זיא רענייק .קיטכיזרָאפמוא יוזא ןענעז ייֵז סָאװראפ ,ןלאפאב יז זיא רע

 עקיזָאד יד ייב ןפערט טנָאקעג ײז טלָאװ רעצעמע ,דאוו רעד ףיוא ןעוועג טשינ

 ;אב דלאב םיא טָאה קעדאלוו רעבָא ?ןעוועג טקמעד טלָאװ סָאװ ,סעקרנָאשזָאּפ

 טָאה רע יצ ,טגערפעג םיא טָאה עשזראמ ןוא ;גנוטכא רָאד טינ רע זאו ,ופקיאוה

 ,טוירגעגוצ ןיילא טָאה יז סָאװ ,עקרעשטאז א םיא ראפ טָאה יז ?ןסעגעג סעּפע

 .ןבעל ריא ראפ עקרעשטאז עטשרע יד

 .גפָאלש :בלאה טעייקעג יז טָאה רע ,טיק ףיוא טגיוטעג טָאה עקרעשטאז יד

 ךיז רע טָאה טלמעד ,ןרָאװעג סענזיראפ ריא ןיא םיא ןענעז ןייצ יד שוא ,קייד

 ןבעל יורטש ןפיוא ,ןיירא רָאטנאק ןיא ןײג רעוש טזָאלעג ןוא טּפאכעגפיוא

 | | -  .לאדעּפ

 :יוושזדעג ןבָאה ײז .רענייטש רעדנא ןא ףיוא קעווא ץלא זיא ןגרָאמ ףיוא

 ;עֿלייא רעקידרעביפ א טימ קידנענעדרַאנײא ריז ,סעווערטסיימעג ,טּפאלקעג ,טעג)

 ,ןכיילג א ראפ םיא ןטלאה ײז סָאװ ,טייקראבקנאה רעסייה םימ קעראלוו :שינ

 ,רעשיפ א יװ ,ערעטנומ א ,?קניוװ ןליטש ןקיזָאד ןיא ךעלדנע עיירפ א עשזדאמ

 א .ענסנעשטש ןוא ,םי ןפיוא ןעלגעז עלופ רעטנוא סיורא יינספיוא טײג סָאװ
 רעכלעוו רךָאנ ,ריא ראפ ןוא ײטראּפ רעד ראפ ץלא ףיוא טיירג ,רעטפעלפעג

 עג ןילא ךָאד טָאה יז .ןאילוי רבח רעד ןעװאיּפָארא א גָאט עדאיל א ךיז טעוו'ס

 | .ןעעז ןכיגניא םיא טעװ רע זא ,טגָאז

 ,קיטייוו א יוװ רעכעלרעהפיואמיוא ןא ןעוועג זיא ןענאילוי ןנעוװ קנאדעג רעד |

 ,ץלא ףיוא ןלאפעג זיא ןטַאש סנאילוי .ָאטשינ האופה ןייק זיא'ס ןכלעוו ףיוא

 ןטָאש ןייז ךרוד ;טבעלעג טָאה רע סָאװ טימ ,ןָאטעג טָאה ענסנעשטש סָאװ

 רענעי זא ,ןעמונאב רערָאלק לָאמא סָאװ ןוא ןעשזדאמ ןעזעג טציא רע טָאה

 רענעי ביוא , טייז רעשייווצ רעד ןופ .ןביקראפ ךיז רעכלעזא ןיא טזומעג טָאה

 . טיצ יז סָאװ ,טשינ שודיח ןייק זיא ,ןקאשטיניילָא וצ דעלנע לסיבא שמָאכ זיא

 יי .םיא וצ
 יד ןגיילראפ םייב טליפעג ךיז שרעדנא יורד יד ןופ רעדעי טָאה יוזא טָא

 ןיא ןוא -- םעיובעג ,סנייצלא עלא) ךיז ײז ןבָאה טקסעעג רעבָא .,י"ענומָאק;
 .רעביוז ןוא קיפכיל ןרָאװעג ײז יב זיא םורא נעמט עכעלפע

 .טנָאזעג קעדאלװ טָאה --- טפאשרעה א יב יװ --
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 רעד ןופ רעלשערב עכעלטע ןופ עלעקשןעטס א וליפא ןעװעג זיא'ס לײװ
 ןופ גנאהרָאפ א ןוא -- לּפע ןופ סנטסאק הוא רענעלעג סעשזראמ זיב לעװש
 ;אבנָא םסָאװ ןוא .טָארד סקעלירב ףיוא .קעז עטיינעננעמאזוצ ןוא עטנערטעצ

 םעד ךרוד ז ןרָאװעג טעטכינראפ קידנעטשלופ יז ןענעז ,ןטייקסואימ יד טגנאפ

 .םייקנסיבראפ סעשזדאמ ןוא רעסאוו - ןקידוז ,טפאנ

 ןוא ,םעקרנָאשזַאפ ביל ןיײװרענעגושמ בָאה ךיא ,הרבח ,טסייוו ריא --

 .טשינרַאנפ רָאג ךיא ןַאק ןכַאק רעבָא .שעוװעג

 .טלמונא יװ ןכָאק לעװ ךיא -- טגיײלעגרָאפ ענסנעשטש טָאה -- ור וצ זָאל --

 .ןזייוווצ רימ ופסנָאק סנטסכעה -- טגשקעעגנייא ךיז יז טָאה === .ןייג -- |
 :עװ ןבעל טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןזיווענוצ רע טָאה ךעלריפאנ

 אזא קידנכַאק ,ןעגנאגרעד ןיילא םנקירעביא זיא רע סָאװ וצ ,ןעגייפ ןוא ןעקנָאר
 .+אב ןײק ןבעגעג טשינ טָאה םָאד רעבָא ,רעגייטש ןשירעלאוואק א ףיוא םייצ

 ןפיוא ןטושּפ םעד טָא ,טאהעג טשינ קאמשעג ןייק טָאה יז .ןטאטלוזער ערעדנוז |
 ;םנעשטש ןוא ,עיצקארטסכא טימ שריּפשעג ךיז דימת טָאה ןסע סָאד ,גנוצ ץיּפש

 .טעװ ,ןײג יוזא רעמײװ טעוװס ביוא ןא ,טכארטעג לָאמ ןײא טשינ טָאה ענ |

 רעכַא .טייהקנארק:ןגַאמ רעדנא ןא רעדָא ריוושעג א ריא ןבע?ק ןעמוקאב ןאילוי

 ערעקיטכיװ טאהעג ןכָאה ײז .גנוטיידאב ןיק טאהעג טשינ טָאה ץלא סָאר

 : וי יי .ןטָאּפאלק
 טָאה'ס לייװ ,לרעלעק ַא ןפורעג יײז ןכַאה יױזַא) קענָאדרַאֿפ --- ?2ײםחיק

 י | .(ןָאררָאֿפ ןיא עלעצ ריא ןעשזדאמ טנָאמרעד
 .טנָאזעג יז טָאה -- עיצאוטיס רעד ןיא טקוקעגמורא ןיוש יז בָאה'כ = ה

 | .ןבײהגָא ןענַאק רימ ---
 ;?לאוראפ יד ךרוד ןעמוקוצ ןיחא ןענָאק לָאז עמ ,זורג םעד ןעמיורקעווא = |

 / רעד זא ,עלעצ עניילק עקיזָאד יד ןרעיישסיוא ,,ןקיניירסױא ,ןרָאדירָאק עטרעג

 ןוא ריט א ןכאמוצ ,ןישאמ רעד ףיוא ןצעזּפָא טשינ רעטעּפש ריז לָאז ביוטש
 -- םסעקשטילָאּפ 2 ?קניװ ,סנטסאק 2 טפירש יד ראפ ןלעטשעג ,ןדָאל א |

 לָאמ ןופ ,הבנגב ןרָאװעג טריפענסיוא זיא סָאװ ,טעברא ללש א ןעועג זיא סָאד

 ןסירעג ןכָאה ןקעדאלו טימ עשזדאמ ןעװ ,טעבראעג טָאה ענסנעשטש .לָאמ וצ

 ןפיוא ןטאפ םוצ ןעגנא געגקעווא זיא קעדאפװ ןעוו ,םיווצעבקאז ןיײװנפייצ ;לּפע

 .רָאנ לגניי ַא ןעוועג טרָאפ רע ץיא ,רענעכעגעגרעביא | רעייז םגה .קרַאװלָאפ
 | .ןּפאכסיורא קידנליוו טשינ ךיז לָאז רע ע .טאהעג ארומ ןבָאה - יז

 ,ןוא בלעוועג ןקירעדינ ןרעטנוא ּפמָאל א ןעגנַאהעגפיוא ײז ןבָאה ףוסל

 .ןישאמ ירד טלקייקעגוצ ןיילא ,עיצוקעשז ןייק זײּפש ךָאנ ןקעדאלוו קידנקישקעווא

 ' ,לּפעק ןטקאהעגנּפָארא ןטימ ענמולַאק רעשיכירג רעד וצ ךעֿלצעלק עקיכעפײק ףיוא

 :ָאק רעד ןופ םוידָאּפ םענופ ןעגנַאהעגּפָארא ןענעז ןצנאלפ:ביורטנייוו יװ גנעלש

 ,ןיירא .עװעּפָארק רעד ןיא ןבָארקעגקעװא קידנעשיצ עטעשָאלַאּפס ןענעז .ענמוֿפ -
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 רעביא גנונעפע רעד וצ ןפיוה:זורג ןרעביא רצוא רעײז טּפעלשעג ןבָאה יז ןוא

 עמאס רעד וצ' רעלעק ןכרוד רעטיײװ ןוא וצּפָארא עוּפיש ןרעביא ,ןגיטש - יד
 יה | | .עקנָאדרָאפ

 .פמָאל ןרעטנוא -טלעטשעגגייא ,טעוועקאּפעגפיוא ןבָאה יז |

 ףיוא ,ןּביירש םוצ סָאװ ענעי ןופ ערעסערג א לםיבא ,ןישאמ עצראווש א

 -- קירד א .ןטנוא ןופ לאדעּפ א .שיש א יװ רעכיוה א ,םנעמוטסַאּפ ןוויסאמ א

 / א ףיוא ריּפאּפ טימ ןָא גָאלש א טומ ןוא ןּפאלק וצ ךיילג קסיד א ןָא טבַײה
 .לטײזריּפאּפ א ןופ סיירג יד ןבאטשכוב ענעיילב ןופ ?עלּפ

 ?םָאב א -- - טרעלקרעד עשזדאמ טָאה --- ?דנישאמקורד טושּפ א רעיײז ---

 י- ...לאדעּפ א --- רעדָא ,רענָאט

 ןישאמ ריא טכארטאב טָאה .טנרָאזראפ ןוא ןגָארטעצ רעײז ןעוועג זיא יז
 ךיז טָאה רעכלעװ ,רעװאשז םעד עשאמש א טימ טשיװעגּפָא ,ןטײז עלא ןופ
 - ?גיירא ,םעינק יד ףיוא קידנ עשש ריז ,וליפא טָאה .םעוואיעג ווטמשינ:וװ ןיוש
 -  .סיגיװעניא טקוקעג

 -+ קידנלעט טשפיוא ךיז ,ןָאטעג עקרומ א .יז טָאה -- סזייב םֹוש ןייק -- = |
 ...גנוגעוואב זיא רקיע רעד ,גנונעוואב ןיא ןייז דלאב ןרימ

 ןרעטש םענופ רָאה יד טראשעגקעווא עינָאלר רעד ןופ קנעלעג ןטימ טָאה יז

 רעד ןיא טלָאװעג ךיז טלָאװ'ס .טפירש טימ סעקטעסאק יד וצ ןעגנאגעגוצ ןוא

 עטסטנעָאנ יד ןעוועג םיא יז זיא אזא -- טנעה יד ףווא יז ןָאס ּפאכ א םונימ
 . ןראפ דלעפ ןיא יװ .טייקטרירטנעצנַאק רערעטיול ,רעטוג רעקיזָאד ריא ןיא

 יב | | .ייזראפ
 .ןיילא רעביא זדנוא זָאל ,ןיוש יג זיא- ,ונ -- }

 : /  ?ןסײה סע לָאז ןעמעוו ---

 | .ןענאיקוי טימו רימ ,ונ --- |

 ..טרעהראפ טָאה רע זא ,טכאדענ םיא ךיז טָאה'סי

 ?וטסגָאז ,ןענאילוי שימ --

 ,וטסָאה טָא זיא .ןזייװ ריד םיא לעוו'כ זא ,טנָאזעג ריד ךָאד בָאה'כ ,דָא --

 ..טצָאלג עמ זא ,ביל טשינ בָאה'כ , ןיילא ךיא זומ ,וטסעז ,ןטעברא רעבָא

 .םָאה יז ביוא ,גנורעדנוווראפ טצָאל געגסיורא םינּפא .טָאה ןגיוא ענייז ןופ =

 | | | :טקרעמאב
 יי ?רבח א ,שטנעמ א זיא סָאד זא ;טניימעג טסָאה --
 !ןאילוי -- ןישאמ א ןוצ ןעמָאנ אזא ךיז טמענ ןענאוונופ ...ןעד .יװ ןרָאװ --
 -- ןייב טעמכ ,רעטז נסנרע קידגרעוו ,ןָאטעג גערפ א יז טָאה -- וד ןוא --

 | ?טרעהעג וטסָאה ןיקסוועילכראמ ןגעוו

 ..קעװאֿפצַאלװ ןופ ךיֹוא רָאד זיא רע .סָאװ:סעּפע .טרעהעג בָאה'כ --- |
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 טשטיוד ןופ טקישעגוצ יז טָאה רע .הנתמ ןײז ,ןישאמ ןייז סָאד טָא זיא --

 ?ןעוועג זיא סַאד סָאװ ,טסייוו * לּפק דס רעד ראפ ,דנאפ

 ןשיטסיסקראמ א ףיוא עטשרע יד ןבָאה ײז ...גרובמעסקול עזָאר ,סײװ'כ -- |
 | .ןרעֿפעפ ע ערעײװ טאהעג ךיוא ןבָאה יײז רעבַא ,ןפוא

 יא םירכח יד ראפ טקישעג יז טָאה יקסוועילכראמ .ןזָאל סָאד רימָאל --

 עימאהקַאמעד:לאיצַאס רעד ןיא ריא ףיוא טעבהאעג ןעמ טָאה ךָאנרעד ,דנאק

 שעגנָא יז ןעמ טָאה ןעמַאנ ןייז ףיוא ןואו !רַאי קיצונַאוװצ רעכעה -- * ּפק ןיא ןוא

 | ?טמסיייטשראפ ,ןאילוי --- ןפור ןביוה

 וד ןרָאװ ,טלמוטעצ ,טסיײטשראפ ,ךימ טָאה'ס .ךיא ייטשראפ טשרע ---
 0 | !ןענאילוי ןיא טבילראפ ןיב'כ :ןָאטעג גָאז א טסָאה

 ;עגנָא רימ יז טָאה ײטראּפ יד ,רענייא שטנעמ !ביפ יז בָאה'כ ?ײװ ,ונ .--
 :מנרעלענסיוא ךיז ךיא בָאה ןענאילוי ףיוא ,?סָאד טסייטשראפ ד יצ ,טעיורט

 ;עג ןיילא בָאה'כ ןעוו ,טריטסערא םיא טָאה'מ ןעוו } ,ינלָאד ראז רבח ןבע? ןצעז

 - ,ןענשויל ןוא ןיגלָא דאז ןופ טנאה יד טליפעג טייצ עצנאג יד ךיא בָאה ,טצעז

 רעדיוו טָאה'מ ןעװ ןוא !רימ ראפ סָאװ ,םירבח עלא ןופ --- ןשטיוועראטס ןוא

 רָאנ לָאז עמ ,דָא ?ןענאילוי טימ יא סָאװ ,טכארטעגנ ךיא בָאה --- ןעמונעג ךימ

 זיא ,עגר רעקיזַאד רעד ךָאנ טקנעבעג ךיא בָאה רָאי יירד ...!ןקעדפיוא טשינ םיא

 ...רבח רעשיאיימראפ רעטלא ןא !רבח א ךָאד זיא סָאד ?ךיז וטסרעדנוװ

 :גיא ןא סעּפע טנאה ןיא קידנעמענ ,ןוא ןישאמ יד ןָאטעג טעלג א טָאה יז

 קידנקוק טשינ ,עטיב ריא טרזחעגרעביא ,רעקירדוצ;ריּפאּפ ןימ א ,טנעמורטס

 : | / .םיא ףיוא

 - - .ןסעברא וצ ךיז ןלייא רימ ...ענסנעשטש ,ײג ---
 נעװ יד קידנּפאט ,רָאדירָאק ןיא ךָאג זיא ןוא ריס יד טכאמראפ טָאה רע

 ?ניפ יד ףיֹוא ,סעּפע סָאװראפ קידנסיװ טשינ ,רדסכ ןעגנאגעג ,רעטצניפ רעד ןיא

 | - | - | .רעג

 םענופ טדנעפבראפ לײװ א ןענאטשעג ,ךייח רעד ןיא ןכַארקעגסיורא זיא רע |

 ןיא ,רענייא טָאידיא ,ןישאמ רעד ןיא טבילראפ זיא יז, --- ןוז רעד ןופ קסאילב |

 ,ןטעדקיװהַאפ ןכרוד עקשזעשס רעד םימ טזָאלעג .ךיז טָאה ןֹוא -- "!ןישַאמ רעד =!

 .רעגָאװש רעד ,לומרָאמ ןעמוקעגרעטנוא םיא זיא'ס וו ,ירָאטנאק, ןייז וצ ,קראּפ

 קעדאלו לײװ ,טקרעמאבמוא ןעמוקאבניירא רעהא ךיז טָאה רע .עיצוקעשז ןופ

 .טליבעג טשינ טָאבעלאב ןפיוא טָאה קעלירכ ןוא ,ןעועג טשינ ןיא

 - ,ןעוועג טלַאוװ'ס סָאװ ,קנאדעג םענופ ןרָאװעג טרעװילנראפ זיא ענסנעשטש

 ףכית םיא טָאה רענעי ןוא -- !ןעשזדאמ ףיוא ןפָארטעגנָא טלַאװ ?ומרָאמ ןעוו

 .עטיל ןוא ןליוּפ:ןיורק ןופ ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד:לַאוצַאס * |

 | .ןלוּפ ןופ יטרַאּפ עשיטסינומַאק 5
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 ַא ןעוועג יאס יוװ ו ,ץכעצופאב סָאד טרעדָאפ לאברָאק זא ,ןטלאהריפ .ןעמונעג

 י ?ןַאפעג טשינ סע טרעוװ עשז סָאװראפ ;טכאמעג .

 טָאה --- ךעלרע עוװועקאּפ ךיא .ךאמּפָא רעיא ןגעװ טשינרָאג סייוו'כ ---

 .ןרילָארטנָאק ךייא טעב'כ -- .טרעפטנעעג ענסנעשטש

 .ןיירא קינײװעניא רעֿכיג סָאװ ןָאטעג יצ א םיא טָאה רע ןוא

 ,טרעקעגרעביא םיא ,ןטסאק ןטסקע ןטשרע םעד ןָאטעג םענ א טָאה רע
 י .רחערד ףיוא ?ּפע יד קירנטישסיוא|

 .ענייצלא עלא -- ןביוא ייס ,ןטנוא ייס .ןָאפ קוק א טעב/כ ---

 1 יי / ?ץכעצוּפאב סָאה ןוא ---
 וליפא דיז געמ רע .ןצוּפאב | ולא לאברָאק לָאז .רימ וצ טשינ רעק סָאד --

 לעװ ךיא * ןלעטשָאק טימ ןקעדרעביא ןוא קינײװעניא ןקאּפניירא סעקלאגנעפ

 יי .ןגילוצ טשינ טנאה ןייק וצרער

 !טנכעהעגּפָארא ָאקיק םענֹו 3 ןשָארג ייווצ רֶא םרעד | ריימ טָאה דע רעכָא --

 !?ןסיוועג וטסָאה

 .לןשָארג ײװצ ראפ ןסיוועג םעד טפיוקראפ ריא ,עשז סָאװ --
 | !ןענעכערּפָארא ריד לעוװ ךיא .טשינ דיז המכח --

 | !?טכער א ראֿפ סָאװ טימ --

 ןיוש םיא טָאה ענסנעשטשי ז זיב ,ןעלטרעוווצרעביא ךיז ןביױהעגנָא ןכָאה ייװ =

 | | .גונעג טאהעג

 .טונימ עכעלטיא ןײגקעװא ךיא ןָאק ,טשינ ךיוא ?עפעג'כ ביוא --|

 ;נעשטש ןרעװנַא טלָאװעג טשינ טָאה .ןָאט םענופ טזָאלעגּפָארא טָאה לומרָאמ} '

 ףיורעד ?ייוו ,טשינ טעבנג ןֹוא טנייה זיב טשינ רערעדנא ןייק יװ ךָאד טיח רע :ןענס

 - טעבנג רע סָאװ בילוצ ,רעכאמנטאוו רעד םיא טּפאק סנקירביא ,שיראנ וצ רע זיא

 סָאה ןֹוא ,דָאס םעד קנַאדעג ןופ ןזָאלּפָארַא ןָאק עמ סָאװ ,רקיע לעד --3 טשינו

 | .פָאק ןפיוא לימ א טָאה עמ ןעוו ,םעּפע ךָאד טיידאב
 ןָאנ רעד רעשנוא סעּפע טעשטורמעג -- ןפרָאװעג טשינ ןיוש ךיז טָאה רע

 / ;יא ןענסנעשטש ןעגנאגעגכָאנ ,ןּפיל יד טימ ךעלנײװעג יוװ קידנהרג:הלעמ ,זיא ןוא
 :יא ,עסואימ ןייק טשינ טקיטײצעגסיױא ךיז טָאה טכורפײטפסוגיױא יד .דָאס ןרעב

 ןענעק ןעמ טלָאװ ןלאברָאק יב רעונָא םעד טָא ןופ ;ןפָאמאגרעב יד טּפיוהרעב

 רענײש רעד ןיא ןגָאלשסיױא ךיז ,ןמײװצ םעד ןוא ,ןעגנידּפָארא ןשָארג ןייא

 / | ...טכורפ

 טילנאב) ענסנעשטש .םיא טָאה ,ןעננאגעגקעווא ךעלדנע זיא ?ומהָאמ ןעוװ

 ןעמונעג ךיז ןוא געװ םייב דעלטיילּפ עטשרע יד רעטניה יב םייוו קילב ןשימ

 | | ןכָאק םוצ ןעשזדאמ טָאטש

 .לּפע רעשיליוּפ ןימ ַא *



 עדליװ ןטשיור ךרוד ,עװעּפַארק ךרוד ןגירקעגכהוד ךיז רע טָאה ךַאנרעד

 טָאה'ס .ןגיובעגנייא ךיז טָאה .עקנָאדרָאפ ןופ לרעטצנעפרעלעק ןרעטניה ןזיור

 .ןענאילוי ןופ ןּפאלק ענעלאמעמ טָאר זיולב טרעהעג דיז

 | : | | | | ?עשזדאמ ---

 ;סיורא ךיז טָאה סעטארק יד רעטניה ןופ .טרעהענפיוא טָאה ןּפאלק סָאד|
  ןעשטשילב סָאװ ,ןגיוא עטציירעצ ,םינּפ סאלב א טייקלקנופ רעד ןופ .ןגיובעג

 | .רעלנייוװעגמוא
 ?ןסענעג םעּפע ושסלָאװ רשפא ---

 .םיצ ןיײק טשינ בָאה'כ ,קנאד א ,ןייג --

 יי י .ןעגנערברעהא ריד ךיא לעװ ---

 לעװ ,ןקידנעראפ לעוו'כ ןעװו טשרע .ןסע ןיי ק טשינ טציא רימ טײג'ס' זא --

 יי | י - .ענעק ךיא
 ,רימ ןָא סיורא טשינ יג ןוא .ןטראוווצ ?עװ'כ ...טסייטשראפ וד יװ ,ונ --

 .טיחעג ןייז ףראה עמ ,ןעוועג ָאד זיא ?ומרָאמ
 משינ לגיטש א ףיוא טצעזעגרעדינא ךיז ןוא טנעװ יד םורא ןעגנאגעג זיא רע

 | | .ענמולָאק רעד ןופ םייו

  ףראדאב םיא טָאה'מ .ןעמוקענקירוצ זיא קעדאלוו .ןעהעש רעבירא ןענעז'ס

 | | | יי .ןדעהראפ

 ןוא ,ּפָא םע .ןדָאב יז ןעגנאנעגקעווא זיא ןוא קיטימ ןבענעג טָאה יז --
 - | | .ןריטרַאס םוצ ןעמעג ריז ןרימ
 ןמַאלשסיוא ךיז טזומעג קג דאלוו- טָאה רָאנרעד ,לּפענײװ טריטרַאס ןכָאה יז =|

 ןעגנאגעגמורא רעהיװ זיא ענסנעשטש ןוא ,עטראוו רעד ףיוא ךיז ןלעטש ןראפ

 | | .םיהעג ןוא

 זא ,קירעדינ יוזא ?סייוו רעד רביא טצעזעג ךיז טָאה ןוז יד ןעו טשרע

 .ןגיטש יד ףיוא טָאה -- ץיח תמחמ טעשיצעג ,ךיז טכאה ,טָאה רעכאו סָאד

 ,לכיט סעשזדאמ טלעהענפיוא ,רעלעק םענופ ףיש רערעשצניפ רעד ןיא

 בנעעג בָאה'כ רעבָא .ּפָאק רעד ?סיבא רימ ךיז טיירח'ס ,טנאה יד ביג -- |

 | | י !טקיד
 ?ןגרָאמ ףיוא !נײלּפָא טגָאקעג טשינ טסָאה !העש ףלעװצ רָאנ ,ָאי ,ונ --
 יב ...טנָאקעג טשינ בָאה'כ --
 רעד ןופ טרוכישראפ ,ןגיוא יד קידנעשזורמ ,עיפָאוואפ ךןעגגאנעג ןיא יז

 . ךָאנ ריירפ אזא סעּפע ,החונמ אזא םעּפע ריא ןיא ןעועג זיא'ס .טפו5 רעשירפ }
 .ןרָאװעג מליפרעדו רעלרע ןוא ןעוועג קיסיינ גנאק יא סָאװ ,סניוזא םעפש

 ןעו ,טרעדנוװעג טשינ ?לכ ריז ןוא טליפענּפָא ףלית סָאד טָאה ענֿפנעשטש |

 טכױפ א םיא ראפ טטגופעגקשווא "עמ ןרעטניה ןופ ריז קידנבייהפיוא ,טָאה יז

 | | | .ריּפאַּפ טרעפ
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 טָאה'מ .סיורא זדנוא יב טײג סָאװ ,עטשרע סָאד ןיא סָאד .רעביא ןעייל --
 .ןגייצרעביא ןיילא ךיז טסעװ ,ןגױֿלּפָא טנָאקעג טשינ סע

 ,געשטש ןוא ,טָארד ףיוא קעז ןופ גנאהרָאפ ןרעטניה ןעגנאגעגקעווא זיא יז |
 : /-  ןטנעילעג טָאה ענס

 | .זדנַאשזרורג ןיא ענומָאק רעד ןופ ווירכ ַא |
 ןוא רעשעברא --- עטריטסערא עשיטילָאּפ 200 טעמכ ָאד ןענעז רימ

 ףיוא עטּפשמראפ ,עשידיי ןוא עשיסורסײװ ,עשיג יארקוא ,עשיליופ ,םירעיוּפ
 יר רעטניה ןרָאי ןיוש ךיז ןעניפעג עכלעוו ,המיפת רערעװש רעקירעיגנאק
 | | ...עטּפעשהעד ,עקנאהק ,טנעװ;|

 ;ןרַאומעמ יד ןיא ןביירש ענפנעשטש טו רעטעּפש ןרָאי ךס א ןיא

 ןסיווטג סָאר טרפעדורעגפיוא טָאה רטבלפשוו ,ווירב א ןצווצג זיא סָאד...
 ןסַאמ יד ןטיוװצ ןפָאלנגרצבירַא זיא ,ןליוּפ ןיא ןשטנצמ טבשלטנרָא ץלַא ןופ
 ...ןרָאצ ןופ ףילַאװב .ַא יו

 ;ענסיוא ךיז ןבָאה רָאס ןיא ,טכאנ ערעטצניפ א ןעועג זיא טלמעד רעכָא
 ףיוא .ווירב ןטכייפ ןפימ טזיירקעגמורא טָאה ענסנעשטש ןוא ,לּפע יד טקיפױצ

 ענערָאװעג רעװש יד ףיוא םלֹומרָאמ סנשָארג ענעי טשינ קידנפיח ,טסורב רעד |
 טאה יוטראּפ יד סָאװ ,סָאד רָאנ ,םייקליק רעקיגײװ טימ ןעמעטָא סָאװ ,רעמייב
 .יקצנערָאב עטרכ בה יד ןוא ןענא אילוי ;ןלוופעמ םיא

 | | יי | -  .יחהעד טשיע / רעדיװ ןבָאה יז .ןקישטנעשאי ןפָארטעגנָא רע טָאה רעמעּפש געט ייווצ ןיא
 / טָאה יז לײװ ,ןעשזדאמ עּפולאכ רעד ראפ ןעזחעד טָאה ןוא ,סעומש א ןפא - וצ ,רעלטפעשעג טשינ רעלנייוועג יװ ןעוועלארד וצ ןעמוקעג זיא קישטנעשַאי

 | | : .שעוועג א טכאמעג דָא
 .סעומש ןקידעכעפ א ףיוא ןפָארטעג עדייב יז טָאה ענסגעשטש
 - סישטנעשאי טָאה -- !רעטסעװש א טסָאה ור זא ,טסוװעג טשינ בָאה'כ --

 ?רעטסעווש .ַאזַא ריד וצ ךיז טמענ ןענַאװנופ --- .ןפורעגסיוא
 דלאוו ןיא ןסקאוועג ךיז ןענעז'ס יװ ,ןעשזדאמ םלייצרעד רעטייוו טסָאה ןוא

 / צעגנָא רעטעּפש טָאה שטשנעמ רעד עכלעוו ,רעצכעטיירק עדליװ ויקרעגעדיישראפ
 .צעדעס רעזדנוא ןופ קילנמוא םוצ זיב שזא רעטייװ יוזא ןוא | ןריווימלוק וצ ןביוה-
 .רעדיוװ ןיא סָאװ | ,םיױבלּפע ןלעדיײא ןשימייה ןייק טשינ ןבָאה רימ זא -- ײר
 ןופ ןעמונעג ןצנאלפ גוהעלע דייא עלא ןבכַאה ה רימ לײװ ,טסערפ ןגעק קיעפסדנאטש

 רעדנעל עמעראוז יד |

274 



 טא !עינאד ןיא רעדָא !ןייר םייב רעדעס יר ןעזעג טלָאװ ריא ןעוו --

 יב ןריפנייא ךיא ןומ ןכאז יד טָא ,עקנָארעװ עגנאּפ ,רוטקוק ןאדאפי זיא טרָאד

 :;עג ךיא טלָאװ,תונשקע רעבָארג טימ .טייקעדטיכ םימ רעדָא חוכ טימ ןדנוא

 | -  ?טרעהעג יאדווא טָאה ריא ...טגָאז

 :עווקאב ךיז קידנצעזרערינא ,רע טָאה ,טרעהעג טשינ טָאה עשזדאמ ,ןיינ

 .ןעמוקעגרָאפ זיא'ס יװ ,טלייצרעד ,רעמי

 ,טָאה רע וװ ,דנאלסיוא ןופ טרעקעגמוא ךיִז רע טָאה קירוצ רָאי יײװצ טימ

 - גדנאפ יר טריװהעסכַא ,רעלכעלוש ןוא ןטפאשטריוו ענעדיישראפ ןיא קידנטעברא

 :עקפירטוצ א ףיוא םלוע םעד ןענרעק טלָאװעג יז טָאה רע .רומלוקנ:טפאשטריוו

 יע ןופ רָאטקעּפסניא רעכעלטפאשטהיוודנא? רעה ןעוועג ךָאד זיא רע ,ןֿפוא ןכ

 :יפעג ךיז .טָאה'ס ליײװ ,עיצוקעשז ןופ ןבױהעגנָא ךיז טָאה עיצקעּפסניא יד ."יצ

 ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ונ ,טגיוװעג טָאה רע וװ ,קנעלישּפ ןופ ןטסשנעַאנ םוצ ןענ

 יד ןעװענ עידומ רעבירעד טָאה רע .טאיווָאּפ םעניא ףרָאד רעטסרעטצניפ רעד

 ;טריוושםירעיוּפ עשינעד עטפאהרעטסומ א ןזייוװאב יז טעװ רע זא ,רעיצוקעשז

 | | | .ךיז טייטשראפ טסיזמוא ,טפאש

 ןיא טכארכעגנירא ןקישטנעשאי טָאה סָאד .ןעמוקעג טשינ זיא רענייק

 :טוב ײב רע םעװ ,הליפת רעד דָאנ ךיילג ,קיטנוז זא ,ןדלַאמעג טָאה רע .ןרָאצ

 רעד סָאװ) עמעט רעד ףיוא טארעפער א ןטלאה קיוטײשערד ןפיוא ןשטיוועיקי
 - קיצנָאװצ וצ ,ןכאז עכעפרישאנרעביא -- "םונהיג ןיא ןעזעג טָאה ןוקָא זהנָאשק
 םעד ןגעוו יונעג ךיז ןסיוװרעד טלָאװעג טָאה רעכעלטיא ,ּפָאק א ןופ ןשָארג

 ךיוא ןוא ,ונ ,רעפרעד יד רעביא ןעגנאגעג טלמעד זיא םש ןייז סָאװ ,ןדנָאשק

 . טימ טלביושעג טָאה קיוט:שערד רעצנאג רעד .םונהיג םעד ןגעװו סרעכיז סעפע

 ,ןיוש טעשטשערט טױלּפ רעד זא ,תולוק טכאמעג טָאה שטיוועקמוב ,ןשטנעמ

 .ןיירא ?טיה ןיא םנשָארג יד ןעלמאזוצפיוא ןזיואב םיוק טָאה רערעל רעד ןוא

 ןעגנורּפשעגפיורא רענעי זיא ,ןקישטנעשאי טננאלרעד ףוס7 סע טָאה רע ןעוו

 יי - .םענורב םייב עטערָאק רעד ףיוא

 !?לטיה ןטימ קידנעלסיירט ,ןפורעגסיוא רע טָאה -- !?סָאד ןיא סָאװ ---

 -- ןשָארג קיצכא סעמָאלז קיצרעפ !תושּפש רעיא ןופ זײרּפ יד זיא סָאד --

 טסיומוא ראפ ןוא ךעֿפרע טכָאװעג בָאה'כ !טֿפָאצאב ריא ראפ ריא םָאה ?יפיוזא

 טשיג ריא טנעז -- טפאשטריוו עשירעיוּפ עמונ א ,ךאז עכעלצונ א-ןזײװ ךיוא =

 ןיא ןעזעג טָאה ןוקָא זדנַאשק רעד סָאװ,, --- יירעתוטש אזא ףיוא ןוא .ןעמוקעג

 :ציא ךייא טכָאװכ !עראמכ עצנאג א ןעילפ וצ ןעמוקעג ריא טנעז --- "!םונהיג
 רעטסייט םעד קידנּפוטשגָא ,ןוא הטיעמ:עבָאב א םעּפע טימ ןרטּפּפָא טנַאקעג רעשט

 רעװ .ןַאט טשינ יוזא לעוװ'כ רעכָא .עוואבאז א ףיוא ןזָאלקעװא ךיז ,טלעג ןטימ

 / =עקמוא טלעג סָאד ךיא לעװ םישּפט יד ןוא .ןבײלברַאפ ןַאק רעד ,רענולק זיא'ס
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 וק רעצנאג א ןיא טשינ רָאנ ,ןלעטשרעדינא ָאד ריז יז ןלָאז ,רעיז עטיב ,ןר

 | - !זיײװקיצנײא ,ןײנוצ ךיא טעב זייווקיצנייא -- עּפ
 -:עג ךָאד ;עטכישעג עקיזָאד יד טסוװעג טוג ןבָאה ןקעדאלוו טימ ענסנעשטש

 םנכייצעגסיוא טדערעג טָאה קישטנעשאי ןרָאװ ,ןעשזדאמ טימ ךיילגוצ טכאק

 .םליפ א ןיא יװ טליּפשענ םינּפ ןכעלנעוואב ןכאלפ ןייז טימ ןוא;
 ןרערט יד קידנשיװּפָא ,ןטעבעג קעדאלוו םיא טָאה -- תפומ םענעי ןגעװ ---

 !עיצוקעשז ןיא תפומ םעד ןגעװ רךָאנ טלייצרעד ---

 .עניה טשינ א יוגעג קידנטיהנייא ,ןרָאװעג הצורמ שאי זיא -- אברדא --

 ...ןרעהוצסיוא טקיליואב עקנָארעוװ עננאּפ יד ביוא --- טייקטנאלאג

 טנעה יד קירנבייהפיוא ,ןפורעגסיוא עשזחאמ טָאה -- טָאג ןימ ,ָא --
 יװ רעה'כ זא ,ךָאד טעז שאי ןאּפ -- ןשאוועג טָאה יז ןכלעוו ןיא ,רעמע ןרעביא

 | ' .עטפושיכראפ א

 :עג ךיז טָאה'ס ,רעיײז ךייא ךיא םעב זיא ...ךימ/ םע טירפ זיא ,ונ --|
 .ןשטיועקטוב יב טארעפער םענעי ךָאנ ךיילג .ןעגנוקיטסימאב ןגעװ טלדנאה

 סע טײג יַאננ ןופ רעטייוװ ןוא -- !לַאטסָאּפא וד -- רימ ןופ טכאלעג טָאה'מ

 םענעי םענ'כ !לָאטסַאּפא ןא ןזיײװ דייא ?עװ ךיא ,רימ דיא טכארט ,טראוו .טשינ

 ...תֹוׁשּפִמ רעייז ןיירא לשיה םעד ןיא טלמאזעג טלמער טַאה םָאװ ,רערעק
 .קעראלוו טגָאזעגרעטנוא טָאה -- ןיקסווָאנאבאר --- 

 ךָאד טָאה'מ ,ןסיװעג ןפיוא םנייה זיב םיא בָאה'כ .ןיקסוװָאנאבאר ,ָאי --
 .רימ ןעײג זיא ...עיגילער יד ןקידיילאב ראפ ןזעוולוש םענופ ןפרָאװעגסיורא םיא

 ,טײז ןייא ןיא לָאמ ןייא ערטילעס ןפראוועצ , ,דלעפו סקימאק ףיוא טכאנייב ךיז

 ךיז טקידנע יז וװ לָאמ סערעי ןוא ,ץיירק א יװ -- רעווק רעד ןיא ךָאנרעד ןֹוא
 | / .דרע רעד וצ לכעלב א טימ ---

 - ?טשינ ייטשראפ/כ ,לכעלב סָאד סָאוװ וצ --
 .,שרוח א קעווא טיינ'ס ...דוס ' א ןײז וומ'ס .עקנַארעװ עננאּפ ,דלאב ---

 ןא זיא עיצוקעשז ןיא !עיצוקעשז | א דלאוועג א -- רעטייווצ א קעוא טייג'ס

 םייב ,ןקימאק יב ןוא ,טכעלש | ראק סָאד זיא םוטעמוא !םעראיל א ןוא המיא

 :אב םֹוצ רָאנ זא ,עקיגנאז ,ןפיירטש עכיוה ייװצ ,דלעפ םעד סיונגעפ ,דאשזה

 תפומ א, !ןָאטעג סיימש א למיה ןופ סע טלַאװ רעצעמע יו --- םלצ א יו .ןרעדנוװ

 ?רערעסָאװ א "!ןכיײצ א ןוא תפומ א רָאנ ,שרעדנא טשינ -- ןעמ טסעומש --
 / -- .ןדיישאב טשינ סע ןָאק רע רעבַא , זדנַאשק םֹוצ םעדנעּפ:םעדנעה ןעמ טפיול
 ןדעי ןיא זדנוא טעװ סָאד ,עיסעצָארּפ א טימ ,ערעיט עניימ ,סיורא רימָאל
 סקימאק ןוא ,ןטראוו ,טזיירקעגמורא ,סיורא ןענעז יז *...זייב ןופ ןטיהּפָא קאפ

 יד רעביא רעטעמ ןכלאה א ןיוש זיא'ס ,רעקידעּפש רָאנ ךיז טסקאוועצ ןרָאק

 2אי ;קיטנוז םֹוא רעהא יײז ףור , :ןיקסוװָאנאבאר וצ ךיא גָאז טקמעֶד .ערעדנא -

 ,טפמאזהאפ ךיז ןבָאה יז ןעו ?ףושיכ םעד ןכערּפשּפָא טעוװ --- גָאװ --- קיששנעש
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 ."טעטַאלז ,קיסיירד; י*? דנָאשק רעד ןעמונעג טָאה ?פיװ ,, :טגערפעג יז ךיא בָאה

 - "ליפ יוזא לָאמ יירה ןעמענ ךיא לעװ ,ונ, ."ןיינ, "?טרעלקענפיוא טָאה רע,
 .יימ ייב ךיז טלאה ךיא ןוא ,ץלאז ןייק ףיוא טשינ ןבָאה יז זא ,ריז ןגָאלק ײז

 :עייט ןיילא רימו טסָאק'ס ,ןוָאלּפָארא טשינ לעוו'כ -- ךיא גָאז -- ןיינ, ---.;םעג
 טלמעד ;סעטַאלז קיצנייג יד ףוסל רימו ןעמ טטנערב שינעגניד םיורג א רָאנ "רער

 א רַאנ טמענ, :טּפעלשענוצ םיוק דיז סָאה סָאװ ,עלהנקז א ענייא וצ דיא ףור
 .לבארג א לָאמ עכעלשע טָאה יז ."ָאד ןוא ָאד בָארג א טוט ,רעטומ ,עלעקסעּפָאל

 ,ןענעייפרעביא רעצעמע טשרָאקָא לָאז, !?לכעלב א -- קוק א טוט עמ ,ןָאמעג

 2יא קידנּפאכסיוא טנעײלעגרעביא ןבָאה יז ."ןבירשעגנַא זיא ?כעלב ןפיוא סָאװ

 ןופ לסקא יװ ןקע רייפ. עלַא ןוא .רעטייוו ןעייג רימ "!עדטילעפ,, :ןרעדונַא םעד רענ |

 ?צניפ ריא ,, ."ערטילעס , טרָאװ סָאד ײז ףיוא ןוא ,ךעלכעלב רימ ןעניפעג ץיירק א

 סָאװ ,עלָאטסָאּפא6 ןגירשעג רימ ףיוא ריא טָאה סָאװראפ --- ךיא גָאז --- ןעגנילרעט

 ןופ ןוא "תפומ, םעד טָא ןופ פלעג ןראפ !?רעטציא ריא סָאה םינַּפ א ראפ

 ײב ןפאש גראווגנוי ןטימ ךיא לעװ "ןוקַא זדנַאשק םענופ םונהיג רעד, םענעי
 .לסיבא רעכיב ןוא גייצעג שיראנירעטעוו טעלּפמָאק א ןפיוק ןרימ ,זיירק א ךייא

 טליוװ סע יו ,ןביילבראפ טעוװ ריא ןוא ,עגנוי יד ,רימ ,ןטָאװא ןריפניירא ןלעוו רימ

 .דישרעטנוא אזא ןײז דימת טעװ האובת רעד ןיא ןוא !יֵאננ םייב ,ךייא ריז

 | ?טנייצרעביא דיז ןבָאה יז ---|
 ?ןכיירגרעד סע ָא ק רעװ רָאנ .ןעמונעג ןענָאנאװ עצנאג ןטלָאװ יז ,אכ ---

 .םאילש , ןפיוא םיריבג עכעלטע ?ןעגנוקיטסימאב ףיוא טָאה עיצוקעשז ןיא רעװ

 ידו ןפרָאװעגכיױרא ?סעדאשזד יד רעבָא ?"סעּפָאלכ יד, רעבָא ,י"גערב ןשייט

 | | 0 ,"וייד

 םימ רעדָא ,''נערב, ןפיוא סָאװ ,יד טימ :ריא טלאח ןעמעװ טימ ןוא --

 | ?יןדמעזעג ,, יד ףיוא סָאװ

 טייג סָאװ ןיא ןרָאװ .רימ ןפפאה .דיז טימ ,עקנַארעװ עננאפ ,ךדיז טימ --

 ןוא רעציזאבמוג םענָא .ענעגייא עמאס ,ןיילא ןײז ןלָאז ,סעּפָאלכ יד ,רימ זא ?זחנוא

 ,תודחא ןיא טכאמ רעד וצ ןכײרגרעד ,גנודליב יד ןבייהפיוא !ןאבעלּפ םענָא
 עטסמערָא יד רימ ןלעװ טלמעד -- שירעיוּפ ןריגער דעלדנע ןביײהוצנָא ,קיאור

 ' !יר רעטשהע רעד ןיא ןפלעה

 וצ ,ןעשזדאמ ראפ דעלטנגייא טלייצרעד םייצ עצנאג יד טָאה קישטנעשאי

 ?אמ ךיוא .ןייז ןחטאשונ טלָאװעג רע טָאה ריא ייב ,טעדנעװעג ךיז רע טָאה ריא

 | | יי .ןקישטנעשאי זיולב ןעזעג טָאה עשזד

 א ךיז ראפ יז טָאה לָאמ עטשרע סָאד :ןענאטשראפ יז טָאה ענסנעשטש'
 עריא ןעשטשילב ראפרעד ,ןעוועג טשינ ףרָאד ןפיוא ?ָאמנייק זיא ,ץעיװָאציװ
 טראּפש ןוא ענדעשז סיוא טנערפ יז .טנָאקאבמוא ריא זיא סָאװ ,םעד ףיוא ןגיוא
 ןוא .ןבעגוצסיוא טשינ ךיז ידכ ,קראטש וצ טשינ זנעווטסעדנופ ,ןשאי טימ ריז
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 רעלרערעפ עסקיב :ראפ יד םייװאכ ,םינפוא עלא ףיוא שלגייפ ךיז טלדנח רענעי
 | | !גנורעדנוווראפ ריא ןיא ןייא ךיז טלניּפש ןֹוא

 -.ןּפאכניירא טפָא ךיז טעװ רע זא ,טגָאזעג רע טָאה ךיז ןענעגעזעג םייב
 ךָאנ ןוא ,גרָאז עשירפ-א ןוא טייקיאורמוא ןא .טליפרעד .טָאה ענסנעשטש

 ןביילקרעדנאנאפ ךיז ץלא םעד ןיא טנָאקעג רע טָאה ףכית טשינ -- סָאװ:סעּפע

 ,ךיז ראפ טשינ .טנַײה ןזיב טשינ לָאמנייק יוװ ,טייקיאורמוא .אזא ?כ:םדֹוק --

 טשינ ,גיוא | ןטימ לטניּפ א -- ןבעל ןייז טרָאד טָאה טיידאב א ראפ סָאװ ןרָאװ

 : .עשזדאמ- ןאילוי זיא שרעדנא סעּפע .רעמ

 2נעשאי -- לָאמ םייווצ א ,לומרָאמ' ר רעהא טקאּפעגניײרא ךיז טָאה לָאמ ןייא

 ,ןעװעליּפ ןצנאג ןפיוא טקוקעג טשינ ןא ,שוהיפב ןגָאז ןזירּפרויס עכלעזא .קישט
 :גווװעגמוא רעכלעווא טקרעמאבמוא - ןעמוקנייראי ןגעווטסעדנופ ןטרָאג ןיא ןָאק |

 | .טסאג רענעשטפ
 יוװ עטראוו רעד ףיוא טרעלקעג ענסנעשטש טָאה טכאנ רעד ןֹופ ףוס ןזיב

 / לָאז סנישאמ רעד .ןֹוא ?רֹוג ריא זא ,ןָאפ סָאװ ?ןרעכיזראפ וצ םעד ןגעק ךיז

 י יב ?עלערעה .ןיד ןייק ףיוא ןעגנעה טשינ

 ןא ןיא ?פיש א :טסוװעג ןיוש' רע טָאה ,ךיז וצ ןענינאב םרעקעגמוא ךיז
 | ןענאילוי ראפ טנאו א ,ריא ראפ גנונעפע:גנאנסיורא

 ד ןופ םעגייא יב סעטָאלז עכעלטע ראפ טגרָאבעגפיױא רע טָאה עקדָאל א
 טזָאלעג ךיז טָאה'ס רעבָא ,ילכ עטליופראפ א תמא ןא סָאװ .רעשיפ רעיצוקעשז

 .לסיײוו רעד יב ןטשיור:סעזָאל עטנעָאנ יד ןיא ןטקאהעג יז טָאה רע .ןעטאלראפ = }
 6 ןופ רָשמ ןיא רע טָאה ,גנונעפע:ננאגסיורא רעד / טננאלאבנָא סָאװ

 ;אמ רעטניה טנאו יד טקאהעג ,ןילא ןבילבעג זיא רע ןעוו ,סעגר יד ןיא ,געט
 ;םוק יד וצ -- ךרוד:ןוא:ךרוד טרעכעלעגכרוד יז טָאה רע זיב ,רעגעלעג סעשזד
 רעיז רעפניה טכידעג ,דליו ןסקאוועג ןענעז סָאװ ,סערנא ןוא ןרָאסײװ סעש
 ?אנרָאֿפ יד ןופ רעביטש .עקידרעמיצריפ עקילָאמא יד ןופ טרָא ןפיוא ,,עּפולאכה

 י י .ןעוועג טשינ גנאגוצ ןייק זיא םייז רעד ןופ .סעל

 . ,פענוט א יוװ עקשזעטס א סעקאשק עקיזָאד יד ןיא טקאהעגסיוא טָאה רע ||
 .טמעטָאענּפָא טלמעד טשרע ןוא ,ןסיורדנופ ןענעקרעד וצ טשיג

 ,גנוניױװ רעה ןיא ןעורעד םעצולּפ ןעשוהאמ טציא טפָאװ עמ ןעוו
 .גנונעפע רעד טָא ןיא ,רעטנורא טעכ ןהעטנוא קירונ א ןכאמ- לָאז יז ןנונעג זיא
 ףיֹוא ןעמוקניירא לָאז רעצעמע ביוא ,שנאו טי רענעז ןופ ןטראוורעביא ןָאק יז
 ײצילָאּפ .ןעמוקעג ,לשמל ,טלָאװ'ס ןעוװ ,לאפ ןטייװצ א ןיא .קילעפוצ רעדָא ץרוק
 ףיוא .ןפישרעבירא ךיז עקדָאל רעד טימ ןוא לסייוו רעד וצ ןפיולטנא יז ןָאק ---
 רעכָא ןלגעו א טימ ןייגאב וצ ךיז יװ טשינ טייטשראפ יז .טייז רעמיײװצ רעד |

 .ךָאד יז ןָאק ןעוועלסעוו
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 ןופ ?אפ ןיא .רעגרע ןעוועג ןיא ןענאיקוי טימ .ןעשזראמ ראפ ץלא סָאר

 ;ענפיוא ץלא טלָאװ רעוואשז רעד ?ײװ ,ןבָארנאב טשינ יז ןעמ ןָאק ראפענ א

 ןעמ טמענ סעכלעזא .ָאליק קיצפופ עמוג טנעװ יז .ןעמענקעווא טשינ ןוא ,ןסערפ

 . | .םערָא ןרעטנוא טשיג

 טנַאקעג טלָאװ עמ .ןזָאל יז ָאייזא טנָאקעג טשינ טרָאָּפ רעבָא טָאה'מ

 קידנרער טשינ ןיוש ,ןדנעטשמוא ןופ ?אפנעמאזוצ ןשיראנ א ךרוד ןיהא ןפערט

 וצ ךיז טעווערעקראפ רע ווו ,טרָא םענעי ףיוא רָאדירָאק םעד .עיזיווער א ןופ

 .טימ ןטישראפ ןוא ןרעיומראפ ץורית םוש ןייק ןָא ןעמ ןומ ,עקנָאדרָאֿפ רעד
 ,עטַאהק  ַא טימ לרעטצנעפ ןכ=וד/ ןסיורדנופ ןעוועג טלָאװ גנַאנסױרַא רעד .זורג
 : .?גניצ:שטעװק סָאד ןכאמ רעזיול םייב ןביוהעגפיוא ךיז טלָאװ עכלעוו

 ;ענוצ טָאה רענעי .ןקעשאטס טלעטשענרָאפ רע טָאה לאפנייא ןקיזָאד םעד
 םעניא ןעגנערב ךיא ?לעװ ,טגָאזעג רע טָאה ,לָאמ עקידנעמוק סָאד .טעוועקאט

 ןייר ןוא ?גיצ ןביילקפיונוצ ענסנעשפטש רָאג לָאז -- טנעמעצ לקעז א קאוקור

 2יטשינרָאג א זיא םָאד -- קילבנגיױא ןייא ןיִא ןרעוװ טרעיוקראפ טעוו'ס .ן

 ' | .רעלעטשגוויוא ןא ראפ כעברא עק

 ףיורא:ךייט רעפמאד א ןופ ,העש א ףיוא ןלאפעגניירא יז וצ ןיא קעשאז |

 טֿפעטשאב ,"ווירב , טגזיוט ייװצ ןעמונעגמימ טָאה .ּפָארא:ךייט רעפמאד א זיב
 ?וק טגָאזעגוצ טָאה רע עכלעוו רָאנ ,ןכאז:קורד עיינ יירד ןוא ליפ  יוזא ערעדנ

 | .םורא ןכָאװ ַײװצ ןיא ןרָאפ וצ עמ

 לאל ןעוו ,ףלעווצ ןיב טכא ןופ ןפעברא ןעשזדאמ ריז טנעלפ ןטסעב םוצ

 ;רעד ,ריא ךָאג ןעמוק עגסנעשטש טנעלפ טכאנ עּבלאה םורא .ןֿפָאלשעג יא קעד
 ,קירנעיטשפיוא ,טָאה רעגעי זא ,יוזא ,עמראוו רעד וצ ןקעדאלוו ןקעװפיוא ךָאג

 .*עקנַארעװ עננאּפ ,, ןופ ןעמעטָא ערעלוגער סָאד טכרָאהעג דימת
 ;םיוא עטיײװצ א :ןישאמ רעד ףיוא טאהעג עשזדאמ טָאה םייצ רענעי ןיא

 - ןטעק ףורפױא:טסעטָאהּפ א ,"ענומָאק רעזדנַאשזדורג רעד ןופ ווירב , יד ןופ עגאק
 לדיײמ שידיי ןייא ןוא םירעוּפ עשיסורסייוו טכא ווו ,ןירבָאק ןיא קָאריװ םעד

 . יוא ןפשרע םענופ עיצקא רעד ןגעוװ קילברעביא ןא ,ףָארטש:טיױט סָארראג טָאה

 .סאנָאיצאנרעטניא םוצ סױהָאפ,, ןוא ,(ץנעװרעטניא ןוא המחלמ ןגעק) טסוג

 2יוװ ןופ גנוזָאל ןרעטנוא עיצאז/ליבָאמ:ןסאמ א ןגעוו -- "!םוישאפ לנע ףמַאק

 ןוא ,ןענײדַאפָארּפ יד ןיא ,ןסַאג יד ףיוא .,ןקירבַאּפ יד ןיא םזישַאּפ ןגעק דנַאטשרעד
 ;ַאיציניא רעד טיוֿפ סערגנַאק ןשיטסישַאפישנַא ןשיעּפָארייא ןַא ןפורנעמַאזוצ םעד
 .ןליוּפ ןוא עילַאפיא , דנַאלששייד ןופ ןענײרַאפ יד ןיא עּפורג רעקניל רעד ןֹופ וויפ

 .לאהאבסיוא טשינ ?5כ ןעמוק וצ ןביױהעגנָא קישטנעשאי סָאה ןשיווצניא = |
 לכיב א ריא רע טגנערב ָאד :חירטמ יוזא ךיז זיא רע ןגעװ סנעמעװ ןופ קידנפ
 רעדיוו ָאד ןוא ,לּפע ןסײרּפָארא ?גנערדנקַאה ןטימ רע טפלעה ָאד ,ןענעײל םוצ
 . .גנוריסאּפ זיא'ס עכלעווא רע טלייצרעד
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 ?עראב ,רעטבעלעגפיוא ךָאנ ןײז דימת ןיינקעווא ןײז ךָאנ טנעלפ עשזדאמ
 .ןענסנעשטש טימ ןלייט וצ ךיז סָאװ סימו טאהעג טָאה ,רעקידוועד

 וצ ידכ ,עדנאנאּפָארּפ םוש ןייק קיטינ טשינ זיא'ס, :טגָאזעג טָאה רע ---

 ריא ןָאטסיױא !רעװָאר א ףיוא יז ןצעזפיורא .לדיימ עשיפרָאד סָאד ןעיירפאב

 לָאז -- העש א ףיוא ךעלזײה עצרוק ריא ןבעג -- רע טגָאז --- עקייוװעצוק יד

 / עטלא יד ןלעװ טשינ רעמ ןיוש טעװ יז ,ןמָא ,ףוס א !לָאבײלַאוװ ןיא ןליּפש יז

 | ?עגלַאיּפַאק טשינ סָאר זיא יצ) ."?ןבעק עטלא סָאװ ,סעטנאהמ

 :לָאמ טייווצ א

 ךַאד זיא סָאד ןוא ,טשינ טסרעה ֹוד רעבָא -- ט?ייצחעד טנייה טָאה רע --

 - טכאמ ?יציװ,, .סרוקנַאק:ןעמולב א ןגעוװ טלייצרעד טָאה רע -- !עוואקעשט יוזא

 ?טסייוו וד ,ןסרוקנַאק רדסכ

 יחוב א ףיוא ,ןטרָאנ:גראוונירג א ףיוא| ,לקירּפעװ ןטסעב ןפיוא .סייוו'כ ---

 | | .ןעיירעתוטש עכלעזא ךָאנ ןוא --

 ףעטצענערגאב רעד טָא רָאנ ,טכעלש טשינ ךאז רעד ןופ ךות ןיא זיא סָאד ---

 - =א ףמאק רעד ןָא טמעג ראפרעד .ןגעװ עשלאפ ףיוא ףיורא יז טריפ םזימָאנַאקע

 .עקסעטָארג ,ןעמרָאפ עקידהנושמ סעּפע לטלעוו עלכוט ,ןגנע ןקיזָאד םענ

 - . ?עקסעטָארג סָאד טסייה סָאװ --

 ראפ סרוקנָאק א ןעװעג ,לשמ? ,זיא'ס ...עטמירקענסיוא ,עכעלרעבעל --
 .פטהעג ןטסעב ןפיוא ,בוטש רעד רַאפ ןעמולב ףיוא .קנעלישּפ ןיא טננוי -עד

 זיִב ןרָאװ ,טנגנוי רעשיליוטאק רעד ןופ דנאבראפ רעד ןענאטשעגוצ ךיוא זיא'ס

 :ניצא ֹוצ ךיז עשז דרָאה -- טָא ןוא .ןעמונעג טשינ ?ײטנָא ןייק יז ןבָאה טנייה

 לטרעג ןייש קיטכערּפ א ןַאבעפּפ רעד טזייװ --- !ענלַאטיּפַאק יא סָאד ןרָאװ ,רעד

 :כיר יד וצ רע טגָאז -- ןקוקוצ ךיז טעב דךיא,, .ןעגנילביל ענייז ןופ םענייא .ןופ

 עקייצאמ א סעּפע סיוא טסייר קישטנעשאי ןוא ?!ןאוויד רעשיסרעּפ א --- רעמ

 ,ןאוויד א זיולב טשינ, :טייקטרעלקראפ ןיא וז קידנקוקאב ,קיאור טגָאז ןֹוא
 םענופ רעדָא החגשחה רעד ןופ טנאה יד זיא'ס- .ךעלעצרָאװ ןַא טסקאוו !סנ א רָאנ

 ןעוועג ןענעז ,דימ ריא טייטשראפ ,דעלמילב עקיזָאד יד ליײוו '*? ןאבעלפ:זדנַאשק

 !טקעטשעגניירא טושּפ | ןטרָאד ןוא ךעלטרעג ענ ןעדיישראפ ןופ ןסירעגסיוא

 .ענוצ םיא ךיז טָאה ץלא סָאד ,ןעזעג ףראש דימת טשינ טָאה ענסנעשטש

 ןּפאכפיוא טנָאקעג טָאה ,ןשטנעמ ןשירפ א ןופ קוק ריא טימ ,יז רעבָא ,ןסעג

 ןּפיל יד ןופ ןוא ,ןגיוא יד טלקניפעצ ריא ךיז ןבָאה יז קידנעעזרעד סָאוװ ,ןכאז

 --אק :טרָאװ ןסירעצ א ,םיא ראפ טרָאװ עיינ סָאד טשטילגענּפָארא ריז טָאה

 | | | | | | !ע נ---2אפ---} ּפ |

 רע --- .ןקישטנעשאי ןגעװ טגָאזעג יז טָאה-- ףָאזַאליפ רעשירעיוּפ א --|
 .לָאטסָאּפא ןא ןופ סָאװײסעּפע ןוא דיראי א ןופ סָאװ:סעּפע ךיז ןיא טָאה
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  ,רעסואימ א ךעלטננייא ,רעּפמערק א ,רעסיורג ןייק טשינ ןעוועג זיא דע

 רעשינעילאטיא ןא -- טקוװנַא:רָאה ןעיולבצראווש ןוא זָאנ רעקישטאלפ א טימ

 ;דײמ יד ךיז ןבָאה ,טעואיעג ךיז טָאה רע וװ ,ןגעװטסעדנופ ןוא !קישטנירעטאק

 ...ירעדערנייש ןוא עיזאטנאפ ,רָאמוה ןייז בילוצ .םיא ךָאנ טגָאיעג ךעל

 זיק טשינ טליפענּפָא ענסנעשטשי ןיוש טָאה ,ןעמוק רעטציא טגעלפ רע ןעוו
 .יוּפ רעכעלטנרָא ןא ןעװעג זיא קישטנעשאי ?יײוו ,ןעשזדאמ בילוצ טייקיאורמוא|

 ענרעּפ סע רע טלָאװ ,טקעדטנא קילעפוצ סעּפע וליפא טלָאװ רע ןעו ןוא ,רע

 :יא עשליבצנאמ עטושּפ ןעוועג ןיא "סעּפע , רעד טָא ,ןיינ .ךיז ייב ןטלאהראפ
 | | | .םבוזרעפ

 טשינ טסָאה וד --- טכאקעג ןיײוװנטייצ עשזדאמ טָאה -- ענסנעשטש --

 | | | | /  !רָאמוה ראפ שוח ןייק
 | יה .טאהעג טָאה קישטנעשאי ןוא
 רעווש" ריד טלָאװ סָאד יוװ ,ךיז ןקירדסיוא ןופ ןפוא םענדָאמ א טסָאה ---

 .ײז -- ליטס אוא .טרָאװ ןטימ ריז ןדייש וצ ןעװעג רָאש א רעדָא ןעמוקעגנָא

 -י | | * . *ןליטש א יװ -- ?להומ
 םענעגייא ןטימ קידנעקצאצ דיז ,טכייל ןוא קידרערָאי טדער קישטנעשאי רעבָא

 | - .םיא טימ ןעקצאצ ריז ןלָאז ייז ,ערעדנא קידנעגניװצ ןוא טרָאוװ

 +עשישסיכראנָאמ רעד טימ ףמאק ןײז ןגעו טלייצרעד ײז רע טָאה לָאמניא

 | יי | | .ייטראּפ

 רערעײא עיבארכ רעד טָא .טָאטש:טאיװַאּפ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד --

 .ןייא , :ןעיירב ןבױהעגנַָא ןוא ענובירט רעד ףיוא ןכַארקעגפיורא ןזיא יקסווָאכומיָאד|

 רימ ...ןפטסעב םוצ ןייז טעווװ יוזא ,ןעוועג זיא יוזא ,דעטסאּפ ןייא --- עדערעשט

 - ןראפ ןדרָאפ ןלײװסיױא עיצקעלע רעיירפ א ךרוד --- טגָאזעג רע טָאה -- ןפראד
 ןטסנגרע עמאס ןפיוא טזײװרעד רע ןוא ,טרעצליהראפ ןרעו עלא י!ויגעק ןשיליופ

 .?אק:סיורג ןוא ירטסודניא ?ןטסניימוצ זדנוא טלעפ סָאװ :טלעװ רעד ןיא ןפוא

 ןראפ קנאד סא רע טעוװ ,גינעק ןראפ ןדרָאפ ןלײװסיױא ןלעוו רימ זא !לאמיפ = |

 ,ןשטנעמ .ןֿלאטיּפאק ןוא ןקירבאפ ענייז ן?ױּפ ןייק ןריפרעבירא דובכ ןקיזָאד

 רעקידתושּפמ א םיוכרוה סעּפע רעבָא ,קכש א ךיז טכאד :םורא דיז ןקוק ,ךיא עז

 עמאס ןפיוא יוזא ךיוא ןָא בייה ןוא ענובירט רעד ףיוא ףיורא ךיא יג ...לכש

 ;רָאפ ןיימ ןופ גאלשרָאפ םעד קידנעטשלופ רעטנוא ץיטש ךיא זא ,ןפוא ןטסנרע
 ,רָאס דיא גיל ,ליּפשײב ןייז ךָאנ קידנעײג ,ראפרעד ןוא ,עיבאהכ ןוא רענדער

 -- ןשטנעמ עביל ,, .ענימג רעזדנוא ןופ טיָאװ ןראפ ןלײװפיֹוא םיא ןלָאז רימ

 יזא טשינ ?ןטסניימוצ זדנוא טלעפ סָאװ --- עיבארכ רעד יװ ,סיוא ךיא ףור

 ָאד ןוא .ןעשאּפוצסיוא עלהמחב א ןייז לָאז'ס וװ ,סעקנָאל יד טָא יװ ,דלעפחעקא

 4 .גוװצעג ַא ןופ רעטלַאה ַא ,לטנעה ַא *
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 --- דנאר:למיה ןזיב סעקנָאל רעװָאכומיָאד יד רימ ןב אה קנעלישּפ רעטניה ךיילג

 .עיבארכ ןאּפ םעד ןלײװסיױא רימָאל = ...עקיטפאז ,עטכידעג רעלנײװעגרעסיױא

 נָאל א טימ ןעקנאדאב קפס:יתלב ןדגוא רע טעוװ דובכ אזא .ראפ !טיֵאװ ןראפ

 -- םעד טגנאלאבנָא סָאװ ,ָא, :םיורא ץאלּפ א טשינ ָאד טוש רענעי זא *!עק
 ןוא, :םיא וצ ךיא גָאז טלמעד "!ןבעג טשינ ךיא לעװ עקנָאל ןייק !טשינ סָאד

 ."?ןבעג ָאי טעוו דרָאפ ?רעשיראנ ןעד זיא דרָאפ

 2ראפ ןיילא ריז ןוא סאצּפָא םעניא עלעקייפ סָאד טּפאלקעגסיוא טָאה רע

 .רָאיטקא ןא ןופ טייקנריישאב רעליטש רעד םימ ,רעטכעלעג רעײז וצ טקינייא

 | יי | .טירטסיורא:ןעמאזקע ןא ףיוא
 =ףײא ןעמוקעגסיוא רימ זיא לָאמ ייווצ .ןשָאלעגנייא .םיא ךיא בָאה יוזא

 ?סיורא םיא טָאה עבעב .ןלאוו יד תעב לָאמ טיײװצ א .ןלטכ ןקיזָאד םעד ןשעלוצ |

 עמ ,עיצאטינא ןא ןעננאגעגנָא זיא רעפרעד יד ןיא .טאטוּפעד א ראפ טלעטשעגנ

 טשינרָאג ריא טעװ ןיילא,, .ןאיבאפ יקסווָאכומיָאד עיבארכ ןראפ ןעמיטש לָאז

 ,יוזאיו ןוא ןעמעוװ וצ טשינ טייטשראפ ריא -- טגָאזעג ןעמ טָאה --- ןָאטפיוא

 טימ ,שטנעמ רעטנרעלעג א זיא -- עיבארכ רעד ןוא ,ןײגוצוצ םייז רעכלעוו ןופ

 וצ ןַאפ גָאז א רע טעוװ -- קעלָא ,רָאנ סע דאמ= ."וד ףיוא סעקינוװָאקלַאּפ

 ?ערּפ ןאּפ רעד ןוא ל...םינכש עניימ ןענעז סָאד ,טסייטשראפ ,?יײװ -- ןרָאשסירּפ

 ?טנרעלעג ןייז ףיוא ט?שייטעג ןעמ טָאה ןטסניימוצ רעבָא ."ןכאמ סע טעװ רעימ
 ?קראמ א ןיא סיורא ןוא ?ריּפאּפ קידעטַאלזטרעדנוה א ןעמונעג ךיא בָאה -;טיײק

 - ןיב'כ *!ךיא ביג סעטָאלז טרעדנוה !סעטָאלז טרעדנוה,, .ץאלּפ:קראמ ןפיוא גָאט

 ךיז טָאה'ס זיב ;ןגירשעג יוזא ןוא ּפָאק ןרעביא טלעג ןפימ םלוע ןשיװצו ןעגנאגעג

 םרעדנוח , *?וטסיג ןעמעװ ?וטסיג סָאװ ראפ,, .עסאמ עסיורג א טלמאזעגפיונוצ

 יקסװָאכומיָאד ןופ ווירב ןקיטנעהנגייא ןא ןזײװ רימו טעווס רעוװ ,םענעי םעטָאלז

 2עביל ענייז עלא ןוא ,ןביירש טשינ ןָאק רע זא ,טסעפ לעטש ךיא לייוו !ןענאיבאפ

 י .."!םָאנָאקע רעד ןבירשעג טָאה קינשזָאּפאס עשאב וצ ווירב

 יד זיא סָאד -- .ןָאפעג ץכערק א ענסנעשטש טָאה -- ...ריד לָאז א --

 יב יי יי | !האצמה א
 עקאט ןָאק רע :טקיטשעג עשזדאמ ךיִז טָאה -- ...טראו ...רָאנ טראו -- |

 - - ?טשינ תמאב |
 ךא ענייז ןעזעג בָאה'כ .ןטרָאד רע טעקשטאּפ לסיבא ,ןצנאגניא טשינ ,ע ---

 יװ ?ןגָאז דייא ךיא לָאז יװ ...סיוא יז טעז ,ונ .טניט ןטיור טימ טפירשרעטנוא
 :אב טשינ עקיָאװאלס רעד וצ ןוא ?ושלש ,סנבעגראפ ,ןעמוקאב טלָאװ גילפ א

 | 0 יה ר !ןזיוו

 טימ ןביוהעגנָא ערטיכ עשזדאמ טַאה --- ,טװורּפעג טשינ טָאה ריא ןוא --|

 וצ סענאּפ יד טימ ןעמוק זיא'ס:יוװ טוורּפעג טשינ טָאה ריא -- רעטעּפש ענר א

 | | ?דאל א
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 ןלעװ יז טימ --- קידנערומכנָא ריז ,טרעפטנעעג טסעפ רע טָאה -- ןיײג --
 .ןדדנאמהָאנ ןעגעז סָאד .ןייג טשינ לָאמנייק רימ

 ןַאטעג .גנולק א טָאה ייד, רעלעּפַאט רעד .ןד:דנאמרָאנ ;טנָאזעג טָאה רע

 | .ךעלטגייפ סרעדנוזאב)

 .שאי עינאּפ ,טניימ ריא סָאװ ,טשינ יימשראפ'כ ---

 | ?ןעמונעג עטכאילש יד ךיז טָאה ןענאוונופ ןוא ---

 -,טנא - ןפרָאװעגוצ .קילייא רע טָאה ,רעפפנע ןייק ףיוא טראוועג טשינ ןוא

 | הי :ןסָאלש

 משרע .ןעוװעג טשינ עטכאילש ןייק זיא ןירבָארכ ראפ  *.ןקעילָאב ןופ --
 ײז םימ זיא ,ןדדנאמרָאג יד ,ןופצ ןופ רעטיר יד טלמאזעגפיונוצ  טָאה ירבָארכ

 ןעיירטעג םעד ראפ ךָאנרעד יז טָאה ןוא ,רעמרע ערעדנא ןוא וועיק ןקאפאב

 | !קראק ןפיוא זדנוא ײז ןציז ןָא ןקעיפָאב ןופ .טניולאב טסני
 .ןטלאהעגפימ ףכית טשינ טָאה :עפשארהעביא ןא ,עשזדאמ

 ?ביר ןייז טלָאװ ,טנָאז ריא סָאװ ,סָאד ןעוו ...יוזא וליפא בוא רָאנ ,ָאי --

 ?פיוא ,טשימעגסיוא ןיוש יז ןבָאה ייז .רָאי טנזיוט רעבירא ןיֹוׁש ךָאד זיא ,קימ

 | | .טנעמעלע ןשיֿפיוּפ םעד ןיא טײֿפעג
 ײז -- .דירעג אזא ףיוא ןָאטעג ךאמ א קישטנעשאי טָאה --- !דעסייוו ---

 | : ...ךיז ןשיװצ טרָאּפעג דיז ןבָאה

 2מיַאד יד ,הביבס רעד ןופ עטכַאולש יד ןענעכערפווא ןעמונעג סָאה ןוא

 ?עװ טימ ןוא ןעוו ,רעװ :םיכודיש עלא ,סיקסוװָאקפור ןוא סעששנעלאנ ,סיקסוַאכ

 | | | .יקסרויאב יװ ,טאהעג רע טָאה ןורכז .א ...ןעמ

 ,ןעמ טעז ,ןכלעזא ףיוא ןַאט וצ קוק א זיולב גונעג זיא'ס ,סנקירעביא --

 .ןגיוא ,ןרעטש רעקירעדינ א ,קראק רעצרוק א .קאילַאּפ ןייק טשינ זיא סָאד זא |
 !ןד:דנאמרָאנ ןענעז סָאד ,ןיינ ...רעגיה:טשינ א קילב רעד ,רילַאק:רעסאוו:םי ןופ

 .טשינ ור ןייק ןופ ןלעװ ,עשיוואלס סָאד רערָא) ,קלָאפ עשיליוּפ סָאד ,רימ ןוא

 ;ּפַארא ךיז ןופ ,רעגנירדניירא יד טָא ,ענעמוקעג יד םָא טשינ ןרימ זיב ,ןסיװ

 | | | .ןפראוו

 םיא ,עשזדאמ טָאה ,ןעגנאנעגקעוא םורא העש א ןיא ךרעכ זיא רע ןעוװ = |

 אזא טימ -- !עמעט א ראפ סָאװ --- :ןיילא דיז וצ ןָאטעג גָאז א ,קידנקוקכַאנ

 .טרעמייוורעד ךיז טלָאװ עמעט א רָאנ -- קישטנעשאי טשינ יו ,ןרעיודאב

 :אק ךיז ןיא םזילאטיּפאק רעד זא- ,ערעײז ןשינעדערניא עשלאפ יד טָא ---

 :יוװ ןלעוו יז זא ...םירעיוּפ זיולב ,סרעדנוזאב סעּפע ריז ןענעז יז ןוא ,םזילאטיּפ

 ;סעןעוו טלָאװ ץעמע יו טארוקא .טכאמ רעד וצ ןײגרעד םולשב ,קיאור זיא'ס

 ..ֹורבָארכ ווַאלסעלָאב גונעק- םעד -טנוװמעג *
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 2עז -- ערעײז םינפוא:קפמאק יד ָטָא ןוא !קיאור טכאמ רעד וצ ןעגנאגרעה זיא

 !ענלַאטיּפַאק) םושפ  ןענ

 ?עטכאילש רעד טימ ןעוװעג ןתמארעדניא ןזיא יו ןוא --

 רעד ןופי םאטשּפָא םעד ןגעו עירָאעט אזא לָאמא ןעוועג זיא/ס ,ָאי ,ונ --

 ?עג רעדָא טנעילעגסיורא ץענרע םע טָאה קישטנעשאי .עטכאילש רעשיליוּפ

 עטסוװאב א ,סע ןרילָארטנַאק וצ טייקכעלנעמ ןייק טאהעג טשינ טָאה .טרעה
 :עצ ,דרע עקדורג א יװ עירָאעט יד ןעמונעג טָאה רע .טקאד וידָאטױא ןא --- ךאז

 ךיז טָאה רע ?ןסקאווסיורא ריא ןופ טעװ סָאװ ?גיֹוט יז :טנאה רעד ףיוא ןביד

 :עגסיוא:טשינ א ,טסעז וד יװ ,ןסקאוועגסיורא זיא'ס .ריא ףיוא טנעקרעד טשינ

 טלָאװ ךיא ...זָארגדליװ שישסיסאר א םעּפע ,עוועסאלקיטשינ א ,?דנרעק טקיטיצ

 | !ןביײרשנָא םעד ןגעוװ ןלעוו יֹוזא

 | .ןגיוא ענייז ןיא גנורעדנוווראפ טקר ןעמאב טָאה יז

 .ךאז א ענייא ןבירשעגנָא ךיא בָאה הסיפת יא .טוװרּפעג בָאה'כ ,טסיײװ =

 ;אט ןסיורג א ןופ ןעקנופ ."ראוועיל , םעניא טקורדעגּפָא רעטעּפש יז טָאה'מ

 ...קשח ןבעגעגוצ רימ ןעמ טָאה יוזא -- "טנעל

 :נעשטש טָאה םינּפ ןקידנדייל טעמכ ,םענערָאװעג קיטעמוא םעצולּפ ריא ןופ

 * אזילע ינאּפ יװ ןביירש --- זיא םיורמ ,ריא סָאװ טָא זיא :טנעײלענּפָארא ענס

 !אקסוועיליסאוו --- םתסמ עטרבח א ,עגנוי יד ענעי יו רעדָא

 :ייא עריא ראפ טרעפטנעראפ ריז יז .טָאה --- קיטייג ךיוא רָאד זיא סָאד --

 ,ףמאק רעד יװ קיטכיװ יוזא טשינ ךעלריטאנ -- ןרעגאב עלעודיווידניא ןוא ענעג

 ?עט ףיוא יװ ןכאז ףיוא קוק'כ זא ,ףיורעד זײװנטײצ ןיוש ךיז ּפאכ דיא ...רעבָא

 7 | | | .סעמ
 י | .טכאלעצ ריז טָאה יז }

 ?וידנופ ?טיט א וליפא בָאַה'כ .ןרעוװ שקורדעג םוצ טסיב וד ...וד לשמ5 ---

 | : .ןגעווטענ
 | | 4  ?רעדיװ למיט א ראפ סָאװ --

 טשינ םעּפע רימ ייבי טמוק ָאד -- ..."רעכלעו,רעילסעט א ןופ ןוז א, --
 טשינ ךיז טָאה רעכלעװ ,, ...?שיטסימ טשינ ביוא ןוא גנאל וצ זיא'ס ןרָאװ ,סיורא

 ןעגנעהפיוא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רעכלעוו..., :רעסעב ."ןקיציײרק טוָאֿפעג

 : יי ר - -  ?סָאװ -- "!ץיירק ןפוא
 -- טסעז -- רָאנ ..ןטרָאד יװ יצ ,ןקיציירק טסנָאק .םניצלא זיא רימ -- = |
 - .ןעגנאגעג ןיא רע יװ ,ןעזעג בָאה'כ .טגיילעג ןיוש ךיז טָאה קעדאלוו

 ...פדערראפ סע ריז ןבָאה רימ ,טכערעג טפיב --

 .ַאוװָאקשעשזָא ַאזילע ןירעביירש יד *
0 
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 יעקגַאררָאּפ,, רעד ןופ טייז רעד ןיא ןענ:אנעג ןוא ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה ײז

 וד טליפענּפָא ןיוש ןבָאה סעטאיּפ עסעװרָאב יד .דָאס םענערַאװעג ?קנוט ןכרוד

 ;גנעלש יװ יײז םורא םלקיוװעג ריז ןבָאה ןזָארג עקישטילג ,טײקיסַאר עקיטכאנ

 ןוא ךייט םייב סרעטיישרעייפ סרעשיפ יד ןופ ךיור טימ טריפשעג ךיז טָאה'ס
 .ןטרָאג ןיא שינעקלעװ ןופ חיר ןטשרע ןטימס

 עגאלפיוא יד -- "םזישאפ ןטימ ףמאק ןלאנָאיצאנרעטניא םוצ סיורַאפ, |

 | .תבש ףיוא ןרעװ קיטראפ טפהאדעג טָאה טגזיוט יירד ןופ

 זר יי
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 :אב .ןרָאפ וצ ןעמוקעג טשינ זיא קילכיר :טסיזמוא טראוועג ײז ןבָאה תבש |

 טנַאקעג ןקעשאטס טימ טָאה'ס סָאװ ,ןפערט טוװורּפעג יז ןבָאה עטקיאורמוא
 .וצרעד ןוא דָאװ רעד ןטימניא ןרָאפ וצ ןעמוקעג רָאנ רע זיא ?ײװרעד ,ןריסאּפ

 . .קיטימ ןראפ ךָאנ
 סָאד .ביולריא ךיא בָאה --- טרעלקעגפיוא רע טָאה --- ןָא טנייה ןופ -- |
 !ביולרוא טסייה סָאד סָאװ ,טשינ וליפא סייווכ ,לָאמ עטשרע

 - ?רעננעל ףיוא סע טסייה ןביילבראפ .וטסעוו ---

 רעבָא .קעװאלצָאלװ ןיא ןייז טגנידאבמוא ךיא זומ טכאנראפ ןגרָאמ ,ןיינ ---

 - .געט ייװצ ףיוא ךייא ןוצ ןֿפאכּפָארא ךיז ךיא לעװ ךָאנרעד

 טָאה ""עזָאלולעצ , רעד ןיא לײװ ,ןרָאפ וצ ןעמוקעג רמשיינ רע ןיא תבש ןוא

 / עצנאג יד ןרָאװענ טגָאזעגּפָא זיא ערעדנא ןשיוװצ ,עיצקודער א ןדלָאמענ ןעמ
 ןיקסווָאקילװאנ טימ יקסרויאב ,טגָאזעג שרעדנא רעדָא --- ?"עיטראּפ עשיּפָאלכ,

 ,עיצקא ןא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא'ס .?עלעקנָאל ןפיוא,, ןעננאגעגקעווא ןענעז

 - | .ןָאטפיוא טזָאלעג טשינ טשינרָאג ךיז טָאה ,רעדייל

 ,גנאפשיפ ףיוא ןבילקענסיוא ןקעדאלוו טימ עשזדאמ ךיז טָאה גָאשימכָאנ -

 ;ברֹוד םעד טרעיומראפ רעלעק ןיא טָאה קעשאטס ןוא ,טיהעג טָאה ענסנעשטש
 | | .טכאנראפ טשרע טקידנעראפ טָאה רע .ןענאילוי וצ גנאג

 ' טניילעצ טָאה'מ ,ןטרעצ ןוא סעציטָאלּפ עריא טכאמעג טיירג טָאה עשזדאמ

 :ָאדנאט א טימ קישטנעשאי ןעמוקעג דָארג זיא'סו ,לגיה א ףיוא רעפיישרעייפ א

 ןוא ,טלטָאמעג ײז ןבָאה תליחת .עלא ןבילקעגנעמאזוצ טרָאד ריז ןבָאה ,עניל

 -זיא'ס .עגילָאדנאמ רעד ןופ גנופיילגאב ןיא ןעגנוזעג טעּפש ןיב טיױרבסנװַא ןכַאנ |
 ןסָאנאב לסײװ יד זיא ןשנוא .הנבל יד טניישעג טָאה'ס  .ןייפ ןוא םענעגנָא ןעוועג

 טכיל:הנבק םעגיא ןבָאה יז רעביא רעמיײב יד ןֹוא ,רעבליזקעווק טימ ןרָאװעג

 | .עסעיּפ רענייש א סעּפע וצ סעיצארָאקעד יוװ ןעזעגסיוא
 טָאה'ס .גנאגפיואנוז ןכָאנ שּפיה ןיוש טּפאכעגפיוא ריז ײז ןבָאה ןגרָאמ ףיוא

 :רעד ,סרעגעלעג ערעײז ףיוא ןגעלעג ןענעז ײז .ןייטשפיוא טסולנעג טשינ ךיז
 :קעראלוו ןלאפענניירא רעמיצ ןיא זיא ָאד יװ ,ןטָאדקעגא עכעליירפ ךיז קידנלייצ
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 זיא'ס יװ ,גנונעפע רעד ךרוד ןרעװ וצ םלענ ןזיוואב םיוק טָאה עשזדאמ | | | !טײג עטאט רעד --

 | | | | .ערבעשז רעטלא רעד ןעמוקעגניירא

 .ךיז קידנקוקמורא ,טגָאזעג רע טָאה -- ןקישטנעשאי טנגעגאב בָאה'כ --
 = == ןרָאּפ וצ ןעמוקעג זיא עקנָארעװ זא ,טלײצרעד טָאה רע --- .?רעקלא ןרעביא
 ךיז טרעה סָאװ ,ןרעװ רָאװעג לע'כ ,ןּפאכניירא .דיז לעוו'כ --- ךיז ךיא טכארטי

 : .ךייא יב

 | טטרעפשנעעג ענכנעשטש טָאה --- ןפאה םוצ קעווא טקנוּפ זיא עקנַארעװ ---|

 טנעקעג טָאה רעטלא רעד :ָאטשינ ןיוש זיא עשזדאמ סָאװ ,גנורעשכייקראפ טימ
 םימ -- .ןרעװ טקעדעגפיוא לָאז ץלא זא ,רָאה א טלעפעג טָאה'ס ןוא ,ןעקנָארעװ

 | .קעווא יז זיא קירוצ העש ?טרעפ א
 .ןינע ןקידנעגנירד א ,ןשאמָאט וצ ןיגע ןא בָאה'כ .דָאש א

 טָאה קעשאטפ סָאװ ,גיוא ןקניֿפ ןטימ ןָאטעג קנוװ א קיטייטאב טָאה רע
 ?געשטש טימ ןגיוא ריפ רעטנוא ןביילב ןלעװ טלָאװ רע .ןקרעמאב טנָאקעג טשינ
 .ןענס !

 ץלא ןעוטפ ריפ ,רבח א ,רענעגייא ןא זיא סָאד --- ןפיַא ןדער טנַאק ריא ---

 | .ןעמאזוצ

 .םנוב ַא זיא עיצוקעשז ןיא ,ריא .טעז ,עליײוו --

 ?עייטש עכיוה .טרעלקרעד עהבעשז יײװ טָאה ,סָאמ יד רעבירַא ןיוש זיא'ס

 רָאי ןרעי טימ טרעװ דרע ןוא ,סעיצאטיציל ,ןרעיטשגעװ ,עקירעדינ ןעניול ,ןר

 ןא ףיוא טעוועקטאשעצ ןֹוא טקקערבעצ ןניױא יד ןיא ןרעוו ןשגנורג יד .רעקינײװ

 ןְציירד ןיא סעגרָאמ יירד טנַָאמרַאפ רעכלעוו , ןקימאק ייב יװ ,ןפוא ןכעלנעמז םוא

 / תוהצ עלא יד וצ לטשער א ךָאנ ןוא !דעלקערב ןוא םעּפע דילסאּפ .ךעלקיטש

 א .עװטסָאראטס רעד ןופ ןרָאװעג שקישעגנַא זיא סָאװ ,רערעקנעמיוק רעד טָא

 לָאצ סעטָאלז יירד ?עיאװעלזאג אזא ןעזעג ץעמע ןיוש טָאה !רעשיראסימָאק

 ןביז, יד וצ רָאנ ,ןיטולחל טשינרָאג טרעק רע ןוא ,ןעמיוק א ןופ ךעלרעי םיא

 | *.ענמידָאפ יד ןעלמאזוצפיוא ,ןײג וצ רע טמוק יירעדירב עקידנּפָאלש

 עיצוקעשז ןופ םיִא ןעמ טָאה ,קירוצ שדוח א סימ טעװאיעג ךיז טָאה רע

 2נוא טגיולעגקעװא עו ראמָארג רעד ןופ ננולמאזראפו א ףיוא| ןוא טח?שמענפקיורַא

 ןא ,רמָאיּפ יקסוװָאנַאשעי ןייז םעוו רערעקנעמיוקי זא ,ךעלציירק ןוא ןטפירשרעט

 גָאלז יײװצ) ראפ הצורמ וצרעד רָאנ זיא רעכלעוו ,שטנעמי רענעגייא ןא ,רעקידרענַא

 | ' .ןעמיוק א ןופ םעט

 וצ רעק'ס יו רעקעגסיוא םנעמיוק יד לָאמגײא ןיוש טָאה יקסווָאנָאשעי

 :םיורא טשינ רעילאמ ןייק טעוו ןינע םער ןופ זא ,פקיאוראב ךיז ןּבָאה עלא ,ןײז

 .רעווטש ַאזַא -- טלעצןעמיוק *
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 טרָאפ רערעקנעמיוק רעשהכולמ רעד זא א קעיר א ןעמוקעגנָא זיא לײװרעד .ןעמוק

 .ןעמוק טנייה ףראד רע .גנופיילגאב א טימ עיצוקעשז ןייק

 ,הרשּפ א וצ טעװערעק '!עטכאילש יד, .רעטציא ךיז טכָאק ףרָאד ןיא ---

 משינ רעדָאמש םעד טָא ןפוא םושב ןלעװ סעדאשזד ןוא *סעּפָאלכ,, יד רעכָא
 מעק עטּפָאפשראפ עכלעזא טשינ ןבָאה יז ןוא !ײצילַאפ טימ וליפא ,,ןזָאלנײרא

 :וקעג זיא עיװאטקָא ןייק רימ וצ ןרָאװ ,טּפאנשרעד סעּפע ןבָאה יז !ןיינ .דיוא

 זא -- ײז ןגָאז -- ןייז טשינ ןָאק עס, .ןיקסװָאציפ טימ קימאק ןפיוק ּוצ ןעמ

 ןעועג ןענעז זפורפיוא יד .ןענוװעג ןיילא קיירטש םעד ןבָאה ,סעלאנרָאפ יד ,ריא

 ?דנָאשזַאּפ עלא יד ןוא ,רעמעברא יד ייב יװ ןגעוו יד ףיוא ןטעקיּפ ןוא עשיטַאטש

 ?קירוצ יז בָאה'כ יוסל דנוא ךיוא רע לָאז ?ןפלָאהעג רייא טָאה רעװ ...םעק
 :רעד ךיז ךיא ?עװ רשפא ,טגָאזעג ךיא בָאה ,טשינ ריא סיײװ טארוקא .טקישעג

 .ןקורקעװא טשיג ןופרעד ךיז ףראד עמ --- רימ ריִא טכארט --- רעבָא ...ןסיוו

 עכעלטפע לאפ םעד ןיא !לָאז ,סע ייטשראפ דךיא ,ע6 וצ ןייגסיורא טשינ טסליװ

 .הקיתשב רעהא ןעמוק ײז ןופ

 םעד ןיא זא .ןגילרַאפ ןענסנעשטש טנַאקעג טשינ רע טָאה ךאז ערעגרע ןייק

 ןטרָאד ןופ ןשטנעמ ריז ןלָאז --- עיצוקעשז ןייק ןעמוק טעװ ײצילַאּפ ןעו ,גָאש

 | | !ןעיירדמורא םיא יב

 ;ז ,טרעפשנעעג טערומכעגנָא רע טָאה --- טשינ ןעמ ןַאק רימ וצ ,ןיינ --

 ,ןעמוק דלאב טעוװ ?ומרָאמ --- .ץורית א ןוא געוװסיוא ןא סעּפע ןויער ןיא קידנכ

 | | ...ןמעגאר ןביילק ןפראד רימ
 ךַאד טסיב וד -- .טלאהריפ טימו טרזחעגרעביא ערבעשז טָאה -- ןטענאד --

 י .ןפלעה זדנוא וטספראה ,רעיצוקעשז א ,רעקירעזד גוא ןא

 ןיוש רעד טקורעגנײירא יז ןשיװצ ךיז טָאה -- סע טייג סָאװ ןיא רעבָא ---

 ןטימ סיורא ןָאק'כ ,טשינ רענייק ןעק ךימ .ןײג ?כיא --- .סעשאטס רענעגוטעגנָא
 | | .קאנק ןצנאג

 !קנאדעג א ןעוועג זיא סָאד
 ..גנונעקרענָא טימ ןָאטעג קוק א םיא ףיוא טָאה ערבעשז|
 - ןיוש זיא ,ןײג בוא .ןיקסװָאנָאשעי ייב טציא ןענעז ײז --

 ךיז טכאמ רעמָאט רָאנ -- .ןרָאװעג חצורמ ענסנעשטש זיא -- טײג --

 ןגיוא יד ראפ ןקעשאטס בָאה ךיא ןוא טשינ ריז ןענעק רימ :טקנעדעג ,סעּפע

 . ךייא ייב טָאה ,עיװאטקָא ןייק ךייא וצ ןרָאּפ וצ ןעמוקעג ןיא רע .ןעזעג טשינ

 | .טקיטכענעגרעביא
 ;גוגנידאב עלא ףיוא טיירג ,ערבעשז טעװעקאטָאּפ טָאה --- שרעדנא ןעד יו --

 ןופ טשרע ןוא ,קראווָֿאפ םוצ רעמוראנפניה ןּפאכרעבירא ךיז ןרימ --- .ןעג
 .עיצוקעשז ןייק ןיײג רע טעװ ןטרָאד
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 רָאנ טשינ ןבָאה וצ ןעמוקענסיוא ןיוש זיא'ס .ךיז ןקערש וצ סָאװ ָאטשינ --

 לעװ טכאנייב טנייה --- .טקיאוראב קעשאטס םיא טָאה -- סעקוווסאמ עכלעזא
 | .ךיז יב ןייז ךיא

 :אמ טימ ךאז יד קידנשכארטמורא ,ענסנעשטש יא ןייגקעװא רעײז רָאנ

 ןא ,רעכיז םעמכ ןעװעג ,גנונעפע רעד ךרוד טכרָאהעג ץלא טָאה עכלעוו ,ןעשזד

 עמָאלז א ןזָאלּפָארא טעוװ רערעקנעמיוק רעד .ןיינרעד טשינ טגוב ןייק וצ טעוו עס

 - | .יירשעג סיוא ןיז טעוו'ס ןיא
 - םגח ,ןעועג טשינ ץעגרעניא זיא רע רעבָא ,ןקעדאלוו ןָאמעג ףֹור א טָאה רע

 ?םיורא .ןפענאר ןסייר טנייה ןלעװ עלא זא ,טדערעגנּפָא טאהעג סָאװ:רַאנ טָאה'מ |

 ?נפיול א ,לקירב רעיצוקעשז ןפיוא ,ןטײװנופ ןעזרעד רע טָאה ,געוו ןפיוא טקוקעג

 | | רוגיפ קיד
 סע ךיז ןעמ טעװ יװ ןרָאװ ,סעבָאל רעד ,טּפאכעגסיורא ךיז טָאה רע -- |
 | | !םיא ןָא ןבעג הצע ןא ןטרָאד|

 ןא ןענָאק לעוו'כ - --- טרעדיוװחעד עשזד זאמ טָאה --- טוג םיורא טמוק סע --
 | .ןַאפ סע ברא

 ןוא קעז קודנעמענ ,טָאה ענסנעשטש ןוא ,ןענאילוי וצ ןעגנאנעגקעווא זיא יז

 עג ןיא'ס ווו ,רָאס םענופ דנאר םייב לּפע ןסײרּפָארא ןבױהעגנָא ,?גנערדנקָאה א |

 רע?יירג ריז ןבָאה סָאװ ,סעינרעטס/ יד ןופ ענעסיל רעד ףיוא קילבסיוא ןא ןעוו

 =שָאק םעד ןוא רעכעד עניורב:לקנומ יד ףיוא ,ףרָאד עמאס ןזיב שזא טבלעגעג

 : | - .ראי טייז רענעי ףיוא ץיּפש:לָאש
 ןקניניד א טימ ןגיוצאב ,?מיה רעד ןעזעגכרוד ךיז םָאה רעטעלבעג ןכרוד

 ?ראה עכאווש ןיוש יד טרעשנַאלּפעגנײרא ךיז טָאה'ס ןכלעוו ןיא ,טכיש ןכעלסיײו

 קידנערוינניירא ,לּפע יד וצ טקורעג ךיז טָאה ?גנערדנקַאה סָאד ןעוו .ןוז עקיטסב

 .שיורעג ןעקטסרָאש ןטימ טעשטשעלעשעג ײז ןבָאה -- רעטעלכ יד ןשיװצ דיז

 -,ענירג:םאלבו ךָאנ שמָאכ ,ןטפאז ןָא ,ענעברָאטשעגּפָא ,רעטעלב עכעלצוניק ןופ

 י = .םעדעפײלולא יד ןופ סכעווניּפש ןטימ טעּפעשטראפ טרָאד ןוא ָאד
 סעּפע ,רוטאנ רעד ןיא ךעלגעוואבמוא יוזא ןוא ?יטש ,םעראוו ןעוועג זיא'ס = |

 טייקיטפאהמוא עצנאג יד טליפענּפָא שממ ריז טָאה'ס זא ,דעלריטאנמוא ָא;יוזא

 | | .טײקליטש רעקיזָאד רעד ןופ
 .ןייווקיצנייא ןגָארטעגרעביא יז ןוא קעז עלופ טאהעג ןיֹוש טָאה ענסנעשטש

 טנַאקעג טָאה סָאװ ,גנאלק א ןעגנאנרעד זיא רעיוא ןײז וצ יז ,ןיירא דאלקס ןיא

 | .סָאש א ןײיז
 ריז רע טָאה ,החונמו טימ טמעטָאעג טָאה ץלא רעבָא ,ןבילבעגניימש זיא רע

 2ָארָאװ ףיוא רעטַאלפ א ןָאטעג לָאשטשָאק ןרעביא ןבָאה ָאד יװ ,רעמייוו טזָאלעג

 - ָאכע ןא ןגָארטרעד דיז טָאה םעד רָאנ דלאב ןֹוא ,ביוטשעג רעצהאווש א יו ,סענ

 / :גילפײלּפָאט א ןופ טשינ רעבָא .עמנילפ:לּפָאט א ןופ טשינ .ביוא ,ןסָאש ייווצ ןופ
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 יוװ ,ענעסירעגרעביא םעצולּפ ןוא .ןיבאראק א ןופ ,עפהאשי ןעוועג ןענעז יז :עט

 .ענערעּפ א טימ טקעהעגרעביא עיצוקעשז טלָאװ עמ
 "עקנָאררָאפ, רעד וצ קידנפיוקו צ ,ןָאטעג יירשעג א רע טָאה -- עשודאמ --

 .ןײגסיורא טסלָאז ןייז רעסעכ טעוו'ס - ==

 ?ןעשעג זיא סָאװ --

 יי י ...עיצוקעשז ןיא יירעסיש א זיא'ס ,טשינ סייוו'ב --

 | קירוצ ןבָאה ײז .ןכָארקעגסיורא יא עשזראומ ,עטארק יר טנפעעג טָאה רע

 2יא טשינ ,רענייטש יד רעביא טיהאב קידנעיג ,ןוא ?רעטצנעפ סָאד טכאמראפ | 

 .א ,סטעדליווראפ א ןייז טפרא דאב טָאה טרָא סָאד ?ײװ ,ןרוּפש ןייק ןזָאפוצהעב

 ןופ גנופכיר רעד ןיא סעניאור יד ךרוד ןעגנאגעג יז ןענעז --- סטכוזאב טשינ

 0 יי יי | .עמאב רעד
 ךיז יװ .,טסײװ וד .גנונעפע רעד ֹוצ טנעָאנ ןייז וטספראד לאפ ןדעי ףיוא ---

 2נעשטש ןופ :ןיקסנישטור ןגָאז ןיולב וטספראד גערב םענעי ףיוא .ןעוועמאר וצ

 | | .ןאב רעד ,וצ ןריפוצ ןיוש ךיד רע טעװ ."ןיירא טָאטש ןיא ןענסי

 ןפָאלעג זיא רע - .געוו ןפיוא ןקעדאלוו ןעזרעד יז ןבָאה טנעמָאמ םעד ןיא |

 ןקיזָאד ןיא -- טניוו ןפיוא עטרעביושעצ רָאה טימ ,לטיה א ןָא עיצוקעשז ןֹופ -

 - .טנייה ןיב טשינ לָאמנײק רָאנ יװ ,רעשעמשָאקעצ ןוא רענעסקָאװעצ אזא םעּפמיא

 | // !טעגרהרעד .ןבָאה -ייז --
 .ןפראוווצסיורא ךיז ןופ .ןשװעג דנאטשמיא רע זיא סָאד זיולב

 ןָאמעג פאלק א ךיז טָאה רע -- ַאנָאד ...טעגרהרעד יז ןבָאה ןקעשאטפ ---

 -- ןעמעטַא ןקידנעּפירכ ,ןצרוק ! א טימ ןזָאלבעגּפױא ךיז טָאה סָאװ ,טסורב ןיא
 |  !ןיירא ץראה ןיא ךיילג

 טָאה רע ,לסקא סענסנעששש ףיוא טמעלקראפ ךיז ןכָאה רעגניפ םעשזדאמ
 :טקנעראב סנשייצאב ךיז טָאה רע .עיצוקעשז ןייק ןפיופ , ןסיירסיורא ךיז טלַאװעג =
 יה י | !ןאילוי

 !ןעמוקעגרָאּפ .זיא'ס יוװ ,לייצרעד ,לוויימ םוצ ,טשינ ערָאמס .דער --
 ..ןסיװ טלָאז'ריא -- :ןָאטעג ץכערק .א טָאה קעדאלוו

 -- רעביא לָאמעלא ךיז ןקאה סָאװ דיר עקילייא יד טכרָאהעג ןכָאה ײז

 | .טריסאּפ טָאה'ס סָאװ ,םעד ןגעוו

 .ןטנאיצילַאּפ ײװצ ןוא רערעקנעמיוק רעד :טירדעבלאז ןעמוקעג ןענעז ײז

 יר ."גערב ןשיטכאילש , ףיוא סיטלָאס םוצ ןעגנאגעג יז ןענעז ץטשרעמעלאמוצ

 ,?ןדמעזעג יד ףיוא) ןעגנאגעג טלמעד יז ןענעז ,טלָאצאכ טָאה ??עטכאילש ,

 ןוא ןזָאלעג יירפ טניה יד ,ןסָאלשראפ ןעוועג טרָאד ןענעז סעּפולאכ עלא רעכָא
 עצנאג סָאד ?לייוו ,שמנ רעקיד ועבעל ןייק טשינ ץעגרעניא .ןטלאהאכ סרעטייק יד

 ןבעפ ,רערעקנעמיוק רעיײז ןבעל ,קע ןטיײװצ ןפיוא טלמאזראפ ךיז טָאה ףרָאד

 | / .ןיקסװַאנַאשעי
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 .ןָאטעג עקוה א ןטנאיצילָאּפ יד ןבָאה --- !ןײגרע דנאנאפ ריז -
 :אב טכאמ יד ןזא ,ןָאטעג יירשעג א יוזא טקנוּפ טָאה סיטלַאס רעד

 םוצ רעטייל א רערעקנעמיוק ןראפ ןטיירגוצ ןוא ןייגוצרעדנאנאפ ךיז יו טלעפ

 | .סעטָאלז יירד ךיוא יו ךאד
 א טָאה קימאק ןיולב ,?יטש ןרָאװעג זיא'ס ,טרירעג טשינ ךיז טָאה רענייק

 | | - :ןָאּעג יירשעג
 | !ןּפאכפיוא ךיז ןלעװ יז ןעװ !"רעדירב עקיד נפָאלשי י ,, ראפ --

 זא -- קירוצ קימאק !?ךיז רע שגעוװרעד יװ :ןקימאק וצ ןטנאזשילאמ יד

 א ןיא רעכלעװ ,רערעקנעמיוק םענעגײא ןא ןבָאה יז !ריז רע טגעװרעד אקווד

 יװ ,ןייג דיז רע לָאז טשיג ײז ןליוװ ןשהכולמ םעד ןרערעקיליב א ןוא רערעסעב

 ;רעטנוא טימ ריּפאַּפ א ןבָאה ײז ןבלעוו ףיוא ,ןעמונעגנָא טָאה עדַאמַאדג יד

 | .ךעלעציירק ןוא ןפפירשי

 יז ףיוא םלוע רעד ךיז טָאה ,ןעמענ ןביוהעגנָא םיא ןבָאה ןטנאיצילַאּפ יד

 ןייק טשינ ןיא סָאר ןא ,ןעגנורפשעגוצ ײז וצ זיא 'קישטנעשאי ןוא ןָאטעג זָאל א
 רעד ןוא .עדאמָארג רעד ןֹופ סולשאב א רָאנ ,עצעה ןייק טשינ ןֹוא דנַאטשרעדיװ

 :ּפָאק ןרעביא עכלַאק רעד טםימ םיא טנאיצילַאּפ

 !טנעמעלע רענעגייא רעה טקונוּפ ,ךידי ןעק'כ ---

 םעד טּפאכעגנָא טָאה קעשאטס רעבָא - ,לָאמאכָאנ םיא טלָאװעג טָאה רע ןוא

 עג טָאה קעשאטס .ןסָאשעגסיױא טנאיצילָאּפ רעשייווצ רעד טָאה טֿפמעד ,ןיבאראק

 ןוא ,ןברָאטשעגּפָא ץלא זיא לײװ רעצרוק א ףיוא ,טשלחראפ רעדינא ?אפ א א ןַאט

 םָאה יירה ענעי ףיוא ןוא --- !''ךואואוא ןַאטעג ץכערק א ץעמע יו םָאה ךָאנרעד

 : | .טרעגלאוועגפיורא ןיוש ךיז ןעמ
  ?אבאר רעד ןוא ןקעשאטס ראפ טקירעגעג טיט ףיוא ןעוועג יז טכָאװ עמ

 .:נעשאי סָאװ ,קילג עצנאג סָאד ,טנאה ןיא ליוק א ןגירקעג טָאה עכלעוו ,ןיקסװָאצ
 ;לָאס ןפיוא ןפרָאװעגפיורא ףוס? ײז טָאה'מ .טזָאלרעד טשינ וצרעד טָאה קישט

 ןבילבראפ זיא קעשאטס ןוא .טאיװָאּפ ,ןיא ןלעטשוצ ןסייהעג ןוא רופ א סעסיט

 !טסיג ןוא םיא ןופ ךיז טסיג טולב סָאה -- קנאב רעד ףיוא ןיקסװַאנָאשעי ייב
 ,רעכיז רע טבעל ,םולב טניר'ם ביוא ;טסאכעג עמשרע יד ךיז טַאה עשזדאמ

 !קעשאטס

 עמ -- .ןקירעבעפ א יצו ןטיוט א ;רָאלק ןעוועג דאז ןייא זיא ןענסנעשטש

 טשינ ןופרעד רָאט רענייק ןוא .רעשקָאד א ןזײװ ,ןעמארפיוא ןקעשאטס זומ

 | | .ןעגנאנענסיורא ןענאדנופ זיא רע זא ,ןסיוװ

 ?ןעוועג ר רעדָא ןטרָאד רעטציא זיא רע ?עטאט רעד ןוא ,קעדאלוו ---

 | | .ָאמשיג זיא עטאט רעד ,ןייג ---

 :װָאנָאשעי גָאז !וד טסזומ ...רעוװ ָאטשינ ,טסרעה ,רעוװ ַאטשינ זיא .,וג ---

 ףיֹוא ןכאטס ןגיילפיורא לָאז עמ :טגָאזעג טָאה טשרמולכ עטאט רעד זא ,ןיקס
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 ריא ןעװ ןוא .רעשדלעפ  םוצ ,קנעלישּפ ןייק ןגָארטקעװא םיא ןוא רעטײל:ןגָאװ א

 ?אטקַא ןייק רָאנ ,קנעלישּפ ןייק טשינ :תמא םעד גָאז ,עליגָאמ רעטניה ןייז טעװ

 סרעעזפיואדלאוו ןזיב שזא ,רעדלעװ יד טימ וצניהא ןייג טעװ ריא ןוא !עיװ

 | | | ?טסייוו וד .?ביטש

 .סייוו'כ ---

 .רימ ףיוא טסשראוו ןטרַאד ---

 נָאז א ענסנעשטש טָאה ,עיצוקעשז ןייק ןפָאלעגקעװא זיא קעדאלוו ןעוו

 :קירֹוצ טעוװ רע זיב ,ןייגסיורא טשינ ןוא ןטלאהאב ךיז לָאז יז ,ןעשזדאמ ןָאטעג

 יב + .קעטָאבָארכ רעשקָאד ןכָאנ טפיופ רע ןרָאװ ,ןעמוק -

 ןופ בושי םעד ןוא עיצוקעשז ןשיװצ סנעוו:בלאה טניוװעג טָאה קעטָאבארכ

 .טקארט רעקצָאלּפ םייב ,דָאס םענופ רעשעמָאליק יירד ,רעטעברא:ןאבנזייא יד

 קיטקארּפ יד ,ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ?זייה א טעיובעגפיוא טרָאד ךיז טָאה רע

 ,ןופרעד קידנכעל ,טסיזמוא םירעיוּפ יד טליײהעג ןטלעז זיולב ,ןפרָאװעגקעװא

 .ןפלָאהעג םיא טָאה רעדורב א ןוא ,ונ ,לכיב א ףיוא טרָאּפשענּפָא טָאה רע סָאװ

 .רעניא ןא ןעוועג ןיא קעטַאבָארכ ,תמא .רעינישזניא ןא ןעוועג זיא רעדורב ןײז

 :חלמ ײװצ ןיא טָאה רע רעבָא ,רעטקָאד:ץראה א ,רעכעלשקניּפ ,רעטקָאד רעכעֿל

 :עק ךיז טזומעג ןדנוװ ףיוא רֹע טָאה ,;?לָאטיּפש עשירעשילימ ןיא סעבראעג תומ
 ןוא סעקושז ךָאנ רעלטנגייא ןוא ,לּפע רָאנ ןענסנעשטש וצ ןעמוק טנעלפ רע .ןענ

 ?ניא עסיוועג ןרָאװעג ןלעפעג םיא ןענעז'ס .לצענ:גנאפ א טימ .ןעגנילרעטעמש

 ןופ סעטסוק יד רעשנוא ,עמיָאד ןיא זיולב ןטלאהעגפיוא דיז ןבָאה עכלעוו ,ןטקעז

 .זורג' ןרעטניה ןזיור עדליוו

 :ראפ א ,רעטעינכעסעגסיוא ,רעכיוה א --- ?טרעג ןיא ךיז ייב ןעוװעג זיא רע
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 עליוה יד .ןייל ןטסיײוװעג ןופ ?דמעה א ןוא ךעלזייה עצרוק ןיא --- רעשיטייצ ||

 רעד ןגעק טצנאפנעג טָאה ּפָאק רעד .ךַאמ רעיורג א טקעדאב טָאה טנעה ןוא סיפ

 2אב רעדנ ןא יצ ליוק רענרעזעלג א טָאטשנָא .ענעסיל רעכעלמיור א םימ ןוז

 | . .םיוצטסוק ןקירעדינ ןרעביא גנוריצ

 קוק א ,מיײרדענסיוא ךיז רע טָאה טירט סענסנעשטש ןופ גנאלקּפָא ןפיוא =
 .ןלוקאּפש עטזָאלעגּפָארא יד רעביא ןופ סָאקס ןָאטעג

 ,סָאװ וצ !עקאטיא ןופ ײקידָא ,רעוויכא יד ןופ ץלָאטש ,רעטנענ םוק --

 א טנערפעג רע טָאה -- ?טננעג רענעפהָאװראפ אזא ןיא ןעמוקעג וטסיב ,גָאז

 ןינע:סקלָאפ א ןיא יצ ןכעלנעזרעּפ א ןיא -- * רָאטאטקעס ןטימ קידנעוט ּפָאלק
 | !קיטכירפיוא דער ?ןעמוקעג וטסיב

 ...עטיב רעסיוהג א טימ ךייא ןוצ ןעמוקעג ןיב'כ ,רעטקָאד עינאּפ --

 .עיצוקעשז ןיא טריסאּפ טָאה'ס סָאװ ,טלייצרעד טָאה רע

 .רעש=רענטרעג *



 טָאה עשקיװ --- ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א רעטלא רעד טָאה -- ָאי ,דא -- |

 .ןעורמוא עשישסינומָאק סעּפע .טלייצרעד ||
 2רעטנוא ענסנעשטש סָאה -- רעיט ןזיא עגר עדעי ,טולב סָאד טני ר'ס ---

 .:טעשטרובעג ןוא ןזיור:טסבראה ןטינשעג זיײב טָאה קעטָאבָארכ ןוא ,טגָאיעג

 ךיז רע זומ ,טשינ סעװענאטאקראש רע :טסוװעג ךיילג בָאה'כ .ָאי ,ונ--
 טנייה ךייא טריסערעטניא סָאד .זיולב ,םזינומָאק רעדָא סו ס קע ס ...ןריזינומָא

 מב
 | : ?רעשקַאה --
 :עּפש לָאז רע ?ןעוועטאר םיא ךיא לָאז קעווצ א ראפ סָאװ בילוצ רעבָא --

 א *?ןעמָאטנע עלא ןוא ןיוה סָאד ,ןעמולכ יד --- ךימ ייב ןעמענוצ רעמ

 טראוו זיא ,ונ ?טקיטופב רע ?ריא טגָאז טסורב רעד ןיא. ..ןינע רעלאטנעמארקאקס
 , | יי .ףראה עמ סָאװ ,ןעמענ לעוו'כ ,וצ

 םוצ עלעגעטש:דלעפ א טימ ןעגנאגעג ײז ןענעז םורא העש לשרעפ א ןיא |
 רעד טָאה רָאי עכעלטע ןיוש .?זייה:דלאוו סָאד ןעוועג לָאמא זיא'ס וװ ,דלאוו

 ןייק טאהעג טשינ ןיוש טָאה רע לײװ ,ןטלאהעג טשינ םענייק ןטרָאד עיבארכ

 ,קעווא זיא רעעזפיואד לאוו רעטצעל רעד ;שאהעג טשינ טלעג ןייק ןוא ,רעדלעוו

 | טּפעלשעצ) רעטעּפש זיא טשערי סָאד ,עּפולאכ יד תובוח יד ראפ .קידנריפקעווא

 :וצקעװא טשינ ןעוועג ךעלנעמ טשינ ןזיא םיא ?יײװ ,ןייטש עמאס ןזיב ןרָאװעג

 ןיא רעטעמ א םורא ,ןייטש רעקיזיר א .ןקאהעצ וצ טשינ ןוא טרָא םעגופ ןסייר

 ןופ ןעמענ עפצירקעגסיוא טימ ,עטאלּפ:שיפ א ראפ טעקעטעגסיוא ,רעטעמאיד
 - ףיוא קידנעײג ,תודועפו טעווא רַּפענ םיא ףיוא ָאד ןבָאה ע עכלעוו ,סענאּפ עסיורג

 .ןפייצ עסוג יד ראפ ,דטאי
 קידנשלאהרעטנוא יקסאנַאשעי ןוא קעדאלוו ןענאטשעג ןענעז ןייטש םייב

 עג זיא רעטייל ןפיוא .ןגייבנייא טשינ ךיז לָאז רע ,רעטײל:ןגָאװ םענופ ןקע יד

 | / .ןעקנאדעג יד יב רעבַָא ,סאלב רעײז ןעוועג זיא רע .קעשאטס גע

 טנאה רעד ףיוא טשינ יוזא רימ זיא סָאד !עטכישעג אזא ?ןעזעג וטסָאה --|

 ...טשינ הגשה ןייק טסָאה וד זא -- טגָאלקעג ךיז רע טָאה --

 טָאה -- ?טנאה יד ןבייהפיוא טנָאק ריא .ןאמרעגנוי ,ךייא .ביילג'כ -- ===
 סיוא ךיז טיירד טציא .טוג --- .קידנעוטסיוא םיא ,ןָאפעג גערפ א קעטַָאבָארכ

 | - ...םייז רעד ףיוא

 םענופ םינּפ םעד ןוא רעגניפ יד ףיוא טנאּפשעג טקוקעג ןבָאה יירד עלא

 ףיוא דנוװ רענײֿפק א טימ קאיניס ןטעלַאיפ:טיור א טכארטאב רע יװ ,רעטקָאד

 גנאנסיורא םעד טכוז רע יװ ,רעטע ןֹוא דָאי טימ םורא טשאוו ,טסורב סקעשאטס

 .רעכעה לָאמ עלא -- טײז רעד ןיא ,סעצײלּפ יד ףיוא ?ליוק רעד ןופ



/ 

 קידנּפאטרעד ,רע זיא ָאד יװ ,טעשטורמעג רע טָאה -- סָאש רעדנילבו א ---
 טייקטשודיחר ואפ ןיא ךעלנעוואבמוא ןבילבעגנייטש ,עווכאּפ רעד רעטנוא סעּפע
 ,לבייה .א ןיא ןרָאװעג ןריובעג טסיב ..ץייװ א ,טעז -. .גנוקעדטנא ןייז תמחמ

 : | !לביײה א ןיא * ,רעשינקיּפ עינא

 / גערפ א ענסנעשטש טָאה --- ?רָאשקָאד ,,ןענופעגנייא ריא טָאה סָאװ ---

 ?ָאמשינ זיִא עיצַאקילּפמַאק ןייק --- .-ןָאטעג

 ?קינקיּפ עינַאּפ ,טסורב רעד ףיוא טַאהעג ריא טָאה סָאװ .תֹוטש א --
 | / .סעשאטס ןַאטעג גערפ א רע טָאה

 .עזולב רעד ןיא טַאהעג ךיא בָאה ?סילש א --
 ןפיוא םיא טגָארט ןוא ?רינש א ףיוא .ףיוא םיא !טגנעה .טמענ זיא ---

 רעד טָא ןיא יו ,ריא .טבעל םיא קנַאדַא .קיש טנָאילא דעמ א טָאטְשנָא ןדלַאה

 יי ?לסילש

 ענעשעק ריא ןופ ןעמ ונעגסיורא טָאה רע 3 יד טגנַאלרעד םיא טָאה'מ

 יי ,ֿפטָארד א ףיוא לכעלב א טימ .םָאלש יא ןופ ?סילש ןסיורג א

 טָאה ליוק יד ?טעז ריא ,טּפַאלקעגכרהוה ןיא לכעלב סָאד .טמיטש סע --

 :גגעל קעויוא עטכַאװשעגּפָא ןא ןוא סע טּפַאלקעגכריד ,ןייראו לכעטב ןיא ןפָארפעג

 י ר - .ןבָאה דלַאב יז ןלעװ רימ .ןּפיר יד םיוא
 ןלָאג ןקעשַאטס ןביו העגנָא ,םי רישכמו לייב אי ןופ ןעמונעגסיורא טָאה רעה

 | יי .עװכַאּפ רעד רעטנוא
 .ענּפָא ריז טָאה לייק יד סָאװ ,ןירעד טיטשאב ץנוק עצנאג יד רעבָא --

 רעד ייבראפ טייג ָאד .טנויֿפעגרעמיא ריז טלָאװ יז יוװ !רעדָאנ נָאלש םייב טפעטש

 ןסי רענרעביא טלָאװ רע ןעוו .רעדָא רעקיד אזא -- ?טסייוו ריא --- דעדָא;נָאלש

 טלָאװ'ס רעדייא ןוא ןאטנָאּפ א יװ ןָאטעג עשטשוילכ א טולב סָאד טלָאװ ,ןרָאװעג
 רימו סע טפערפ ,שדערעג קירוצ רָאנ .ןדער וצ סָאוװ ָאטשינ ,ע ...ףליה ןעמיקעג

 | .לָאמ ןטײװצ םוצ. ,ָאי אפ ןטייווצ םוצ ןיוש|

 .. פסיורא ןכָאנ ןוא ,קי רגקירדנָא ריפו א ןָאטעג טכייל טעצנאל א םימ טָאה .רע
 ,עורעטס -- :טכארטאב יז טָאה רענעי .ןקעשאטס ליוק יד טננאלרעד ןעשטשול

 ןעמונעג לייק יד טָאה םיא ןופ ,ןקעדַאלװ .םננאלרעור 6 -- !טעגרהרעד סםלָאװ יז
 | | | יי | - .ענסנעשטש
 --- גנוצירפשנייא ןא ןוא שזַאדנַאב א טכַאמעג קעטָאבָארכ טָאה ןשיװצניא ==
 | .יננוטרַאהראפ ןייק ןבַאמ טשינ ךיז לָאז'ס ,לאפ | רעי ףיוא ,

 | ?ךיז ריא טליפ יװ --
 .ייװ ךעלרעדיש טומ'ס רָאנ ,ןײג טנָאקעג ופיפא טלָאװ ךיא .טוג ---

 = 7 5 יכומ +

 ,רָאמוה וצ
 -- קסוטסווג ,טייקכעלקוד וצ -- שוזופ הוטנ ַא טומ שטנעמ פוט ַא
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 ;יהב טשינ ,ןצייר טשינ ,ור קיטיינ זיא'ס .טשינ ךיוא ךיא טָאר ןײג ,ןיג --

 יה .שזַאדנַאב םעד ןטײב םורא געט ןעצ ןיא .ןקיד

 סענסנעשטש ןופ ןכעלייק סָאד ןעמונעג ,לטייב םעד טכאמראפ םטַאה רֶש

 י .םעיוװ עשינ לז ,עטלטיורראפ יד וצ סע ןביוהעגפיוא {פנַאה

 טָאה --- עשיטנעדיא ןא גנוריסאּפ יד ןוא ר רעבילאק רעבלעז רעד ,ָאי ,וג --

 :ןירַּפ א ךרוד יװ ,גיוא טעשזוהמעגוצ א טימ ליוק רעד ףיוא קידנקוק ,טנָאזעג רע

 ןעוועג זיא'ם .קנעדעג ךיא רעכָא ,רעמ רשפא ,רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ --- .עמ

 ןעמוקעגרָאפ זיא רָאנרעד ,עקנאיבאפ רעטניה טשטָאּפ רעד ףיוא ?אפרעביא ןא

 :כעיַלָא יצ יקסנישעילָא ,טיופ ףיוא ןרָאװעג םפשמראפ זיא רענייא ,סעצָארּפ א

 ...שיוועינ

 .טגָאזעגרעטנוא ענסנעשטש טָאה -- קאשטיניילַא ---

 ןעמ טָאה רבח ןייז ךיוא .קאשטיניילַא --- ךיז ךיא ןַאמרעד טציא -- קיטכיר ---

 ףייא טַאהעג רע טָאה לסילש א טָאטשנָא רָאנ ,ןפוא אזא ףיוא טקנוּפ ןסָאשעג

 . רעבָא .עשיקאזָאק א ןעוועג זיא ליוק יד ןוא ,עלעניזאגאמוורעזער א טסורב רעד

 עשיקַאזָאק א --- גנוטיידַאב ןייק טשינ םע ךַאד טָאה ,רָאטקָאד ןראפ ,רימ ראפ

 | | וי ...יצילֲאּפ רעשיליוּפ רעד ןופ יצ

 רעד ןפרָאװע גיצ טָאה --- דיישרעטנוא ןייק טשינ ךיוא זיא - רימ ראפ--

 | .רעמפעדניווראפ

 .-,ןגָאז ןעועג טפמער רימ טלָאװ ץעמע ןעו ,ריא טסײװ ,רָאנ .ךעפריטַאג --

 ןופ טסורב רעד ןיא ןעלבַארג לָאמַארעדיװ הסיתשכ יוזא טקנוּפ דיז לעװ'כ זַא

 .-- טשינ ךיא סײװ זיא ,ליוק עשיליוּפ א ןעמענסיורא ןוא רעטעכרא ןשיליוּפ א

 !רערעטסעל א רעדָא ,ןָאפעג טכַארטי א ךיא .טֿכַאװ ,ףרוטמ א

 ריא -- טרעלקעגפיוא .קיצניג קעשַאטס םי א טָאה -- סענַאבמַאבַאז -- =

 - .סעגָאבמַָאבאז ערעייא טַאהעג ךייא ךיז טָאהה
 ךעלמינ נשכרוד טשינ ןוא המטח טימ מי טזײּפשעג ךיד טָאה'מ --- ךעלגעמ} ---

 טנעײל ..."ןגרָאבראפ ליצ א טסּפאנשרעד טרָאװ ןדעי א ןיא כיוא ,זיא ּפָאק ןייד

 | .תפוגיש טרעװ ןענעז ןטיײצ ערעזדנוא ?ײװ ,ןַאמרעגנוי ,ןרעמָאה-

 :עגסיוא ןוא ?סקַא ןרעביא לטײב םעגופ ןעמיר םעד ןפרָאװראפ טָאה 'רע

 | .טנַאה יד טקערטש

 ..טרעכיז ראפ ענסנעשטש טָאה == .רָאטקָאד רעהו םעד ו ןגָאירעד ?עוו'פ --

 | .ריצַאּפש א ןכַאמ ריז לעוװ ךיא ,םינינע ערעייא | ז ךיז טסעומש וג ---

 ענסנעשטש ןוא ,ןַאּפש ןשעילפאשמ ,ןםיימש א טםימ ןעגנַאגע גקעווא זיא רע

 ןעגנערברעהא דלַאב זומי .רע וזא ,ןקעדַאלוװ ןרעלקרעד וצ קילייא ןכיו העגנָא טָאה

 סיקסוװַאקטיה ןיא- ןגעוו עקיטיײז טימ ןקעשאטשסי ןריפרעבירא לָאז רע ,ןטַאט םעד
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 ?רָאפ יד ייב טרָאד ;ןענַאד ןופ רעטעמָאקיק קיסיירד-,לַאטעּפש ינרוג ,קעטנָאיַאמ

 .ןפכירראפ רעקנארק רעד ךיז טעוו ,ךעטסַאּפ ןסיוועג א ייב רעקיטכיר ,סעלַאנ

 .סָאװ ,טרעדנוװעג זיולב םיא טָאה'ס ,ןַאטענּפָא ץלא ,ךיז טכַאד ,טָאה רע

 .+עננָא ךיז טָאה רע .עינָאלד רעד ןיא ?סילש ןטימ קידתונשקע טפוד קעשַאפס

 י "- | .םיא רעביא ןגיוב

 םעד םיא קידנּפומשנײרא ,ןָאפעג עשטּפעש א קעשַאטס טָאה -- אנ --
 .סָאלש א ףיוא ןסָאלשראפ בָאה'כ -- טנַאה ןיא ?סילש

 .עיצַאוטיס עצנאג יד טרעלקענפיוא רע טָאה טסעשז ןקיטײטַאב א טימ ||

 .רָאלק ךיז טָאה רע ןעװ רעבָא ,ןענַאטשראפ דלַאב טשינ טָאה ענסנעשטש
 םעוו ןופרעד סָאװ ןוא עקסרַאקעיּפ ףיֹוא רַאפ טשרע טמוק עסו סָאװ ,טכַאמעג

 םיא זיא -- ןעמונעגּפָארא ןײז טשינ טעװ םָאלש רעד בוא ,ןעמוקסיורא ןגרָאמ

 .טיוה רעד רעטניה ךורקס א ךהוד שזַא

 | .!ץפח א סע וטסיב --
 ?ראפ בָאה'כ --- .טרעפטנעראפ קעשַאטס ךיז טָאה --- יוזא דימת וט'כ ---

 . .ןרעקמוא טנייה ךיז לעוו'כ זַא ,רעכיז ןעוועג "?יצנָאיבָאר ָאצ,, ןיב ךיא לי ,ןסָאלש

 םָאװ וצ ,רעכעלגנירה זיא סָאװ ,קידנסַײװ טשיײנ ,ןגיוושעג טָאה ענסנעשטש

 עכלעוו ,יצילָאּפ רעד ראפ ןענאילוי ןוא ןעשזדַאמ ןטיה :ןעמענ וצ ךיז רעירפ

 :ַאטס ןעװעטַאר -- ?טננעג רעד טימ ריז ןענעכערּפָא ןלעוו ?ייוװ עדאיק א טעװ

 | ?קעװַאלצָאלװ ןייק ןעילפי - - ?ןקעש

 ?רעגייז רעד ןייז טציא ןַאק ?פיוו --

 ןטכיולעגכרוד טַאמ ךיז .טָאה סָאװ ,ןוז רעד ףיוא ןָאטעג קוק יא ןבָאה עלא
 | .רעלדנקלַאװײרעדעפ עקיטפול ןֹופ לטישנייא ןא ךרוד

 | .ריפ דלאב ןייז םתסמי טעוו'סו ---

 ןפיוא עקטַאלק א ןפרָאװעגרעבירא רעפמאד רעקצָאלּפ רעד טָאה ןביז םורא
 ןייק ,רעמעמָאליק ריפ ןעװעג ןענאדנופ זיא דָאס םוצ .עיצוקעשז רעטניה  גערב

 .ןזייוואב טנָאקעג טָאה'מ .םקעװ -- דָאס םוצ עיװַאפקָא ןופ ,יירד עיװַאפקַא

 ביג --- .ןיקסװַאנָאשעי וצ טגָאזעג ענסנעשטש טָאה -- םיא ןבעל ביילב ---

 שיפיוה א ,דרעפ א ןעמענ רע לָאז .ןטַאפ םוצ ףיוק ,קעדַאלוװ ,יד ןוא .גנוטכא

 םימ ןזײװַאב ןזומ רימ .ןגָאװ א טימ דרעפ א יבא ,סנייצלא ,םינכש יד ןֹופ יצ

 .ןקעש ַאטס ןריפּפָא ריא טעוװ ךָאנרעד ,רעפמאד םוצ םכורפ יד
5 : ! | 3 

 ןעוועג זיא'ס .ןכערבעצ וצ קרַאק םעד ,קילײא קעווא ץלא זיא ןַא טשרע ןופ = }

 *עקנָאדרָאפ, רעד ןופ ריּפַאּפ ןגָארפ א ןעוועג זיא'ס ,רעװק רעד ןיא ןפיול אי

 ןעגנוטַארַאב עקידרעביפ ,ןעשזדַאמ טימ ןעמאזוצ ןעװעקַאּפ א ,"רָאטנַאק,, םוצ
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 :םאק ןּפאלקראפ א ,ןסירעצ ריז ןבָאװ טנעה יד תעב ,טעברא רעד ןופ גנאג ןיא

 | | ..ןגָאװ ןפיוא ןעװעדָאלפיױא ןא ,ךעלטערב טימ סנט
 ןעמיווושעגּפָא .קירנ עוער ןזיא רעפמאד רעד עװ ,גנַאגראפנוז םוצ טשרע

 .םעטָא םעד טּפַאכעגרעביא רעלרנע ענסנעשטש טָאה ,גערב םעניפ

 ,רָאה עטנטלָאקעגפיונוצ יד ;לברא ןטימ ןרעטש םעד טשיװענּפָא טָאה רע

 +עג טָאה ץרַאה סָאד .טניוו םעד טקעטשעגנגעק ,סייווש טימ עטּפעלקעגנעמאזוצ

 טָאה קעד רעד ףיוא .רעפמַאד םענופ  עניברוט יד יװ ,טסעפ ןיא שימטיר טּפַאלק

 ףלעווצ -- םיא רעטניה ןֹוא ,טנעזערב טימ טקעדעגוצו ,גנודָאל יד טמערופעג ךיז

 עדעי רעביא עטּפַאלקראפ ,ךעלפערב ענעטכיפ עקידװעילַאצ:בלַאה ןופ סנטסַאק

 ןוא יה ןעזעגסיורא דיז טָאה דעלטערב יד ןשיװצ ןדנַאטשּפָא יד ןוֿפ .לָאצ ײװצ

 עניצלא ןעװעג ןענעז םנטסַאק עלא .לּפע טימ טקעמשעג טָאה'ס ןוא ,יירטש
 | ..טםקעמשעג םנייצלא ןכָאה ןוא

 .קעװַאלצָאלװ ןייק ןעמוקעגנָא רעפמאד רעד זיא ןטונימ םימ ןײנ םירא

 ?רָאק ןַאמָאד ראפ הרוחס סנטסַאק ןעצ ןפַאה ןיא א ןזָאלעגרעביא טָאה ענסנעשטש'

 ףיֹוא טזָאלעג ךיז ייוװצ טימ ןוא ,סַאגײנָאטנַא:יטנעיוװש רעד ףייא בלעוועג סלַאב

 .עקסראקעיּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא עלעגעוו:רעגערט טגרָאבעגפױא ןא

 :עגנָא רע טָאה ?רעײמ:שניצ טשטעווקעגנעמאזוצ א ןופ די רָאפ א ףיוא

 ןפָאלעגפיורא זיא ןוא ןטימניא םיוב ןקידנרַאדנײא ןא ףיוא ?עשיד םעד טרַאּפש |

 .עניציפָא רעד ןופ קָאטש ןטצעל ןפיוא ןגיטש ענערָאפעצ ,עקידנעּפירקס טימי

 .קָאלג א ןופ ?צרעה סָאד יװ ,סָאלש םעד רעטצניפ רעד ןיא טּפַאפעגנָא טָאה רע

 :עג טָאה ענסנעשטש ,ריט רעד ןיפ ןעגנורּפ :שענּפָא זיא ץעמע .ןסָאלשעגּפיוא

 י | | .םירט ייװצ טכַאמ

 .םירבח ,ןײגסיורא ---

 !ָאטעג עװרָאש א טָאה'ס .רעלעקניוו יד ןיא ײרעשטּפעשעג א ןרָאװעג זיא'ס

 :עלעמיטש שידניק טעמב א ןפוהעגּפָא ךיז טָאה ?רעטצנעפ םעניפ .לוטש א

 ?יצנָאיבָארָאצ רבח ןוא --

 לײװ ,לענש ןוא ארומ ןָא סיורא טײג .ןעמוק טשינ ןָאק יצנָאיבַארַאצ ---

 | ...זיײװקיצנײא ,לָאמאראפ עלא טשינ .ָאטשינ טייצ ןייק ןי

 םימ גנאג ןיא ךיז קידנגָאלשנָא ,?סיש:רעסאוו רעד וצ ןנענַאנעגוצ זיא רע

 טָאה .ךיז טכַאד לדיימ ַא ,גנַאנכױרַא םוצ טשטילגעגכרוה ךיז טָאה סָאװ ,ןצעמע

 ,ננאק טעשטּפעילכעג ןוא ליומ ןטימ ןלאפענוצ ,ןארק םוצ ןפָארטעג דעלדנ

 ,לסיש:רעסאוו רעד רעביא ןופ ּפָאק םעד ןכיוהעגפיוא טָאה רע ןעװ .ענדעשז

 | .שטּפעשעג ןייק ,שיורעג םיש ןייק שרעהעג טשינ ךיז טָאה

 סָאר טײרּפַאב :ןבעגעגנייא םיא .דיז טָאה דאז ןייא .טרעכיירראפ טָאה רע |

 ןסָאלשראפ טָאה רעכלעװ ,קעשַאטס ןעװ ,ןעוװעג טלָאװ סָאװ ןרָאװ .גראווגניי
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 - ?ןמעבראטנאה; ערעײז טאהעג ןבָאה יז ןעװ ,דעלגיײװעג יװ ,גראווגנוי סָאד
 / קעשַאטס ןעוו --- ןריפַארגַאטקעה וצ ,ןענָאל ראש ןטוונעשיא ,ךעקח .עעפ ןברַאפ

 :עג רעטייוו טלַאװ הרבח יד !?לסילש םעד ןבעג ןענָאק ןעװעגנ טשינ םיא .טסָאװ

 ןבעגיוצסיוא ךיז קידנבַאה ארומס ,רעפצנ'מ רעד ןיא ,{סע ןַא ,ןטַאלשראפ ןשעז

 טלָאזעג גנוגיוװו יד ךָאד טָאה םינכש יד ראפ -- ןייש רעד טימ רעדָא לוק ןמימ

 רעד ןעװעג זיא ןופרעד ןמיס רענעעזעגנָא ןא סָאװ ,סָאבעלַאב א ןָא ,רעל ןײז
 ןעמוקעג ,גָאט ןעיירפ א ןיא ,ןטרָאד זיא סע ןעװ טלָאװ ףוס? .ןסיורד ןופ סָאלש

 ...פםולש םענעגייא ןטימ טנפעעגפיוא טלָאװ ,ןלַאּפיצנירּפ עריא ןופ עמַאמ ןייז !

 טלעש א ןצרַאה ןיא רע טָאה -- רעכַאמלמאוו רעד םיא לָאז ןּפַאכ זא ---

 !סע טָאה רע לאפנייא ןא ראק --- .ןקעשַאטס ןָאטעג

 .םורא עלײװ א ןיא זיא ןוא גנוניוװ יד ןסָאלשראפ קיטכיזרָאּפ טָאה רע

 יי | ..ריװדָאּפ ןפיוא ןעוועג
 -- קורב ןפיוא עלעגעוו סָאד קידנּפושש ,לעשיד םעד ןעמונעגנָא טָאה רע

 :ישטעשמ רעד טימ ןריפו וצ סע רעטײװ ידכ --- ןפָא ןעוועג רָאנ זיא רעיוט רעד

 ,ףוס ןזיב עקסנוהָאטפ ןוא עקשטנָאיװָאלגז רעביא קירב רעד ךרוה ,סאג:יאמ

 :ַאב טָאה'כס ןענאווניפ ,י"ךומדיוו, ןפוא זיוה םצ . ,טָאטש רעד רעשניה טעמכ

 | | :טרַאבויפ עטרכח יד ןפורסיורא שפרַאד

 .םענַאלפיוא עדייב לּשע יד ןשיוװצ ָאד טָאה ריא ?ןגײלּפָא וו --|

 ,םמרַאבויל יד יב רעדָא ןקעשַאטס יב ןקיטכענרעביא ןעמ ףרַאד ךָאנרעד
 רעװועשראו ןטימ ןוא ,ןקַאשטינײלָא יב ןיײז ןעמ ףראד ןעניגַאב ןעירפ ןפימ

 ןפיוק -- רָאנ רעירפ רעבָא .עיצוקעשז ןייק ןעמיושּפָא ,ןעצ םורא ,רעפמַאד

 :יװ יד ,?כיב ײנ א סעפע .ןטעבעג טָאה קישטנעשאי ןכלעוו ןגעוװ ,לכיב סָאד

 יצ יקסװַאקשטַאק .ןענעיילרעביא טגננירַאבמוא סע .ןקיוװ קנעלישּפ ןופ כעצוװָאצ
 ףיֹוא סע טָאה רע -- סָאװ ןנעװ ןוא ,ןבירשעגנָא סע טָאה יקסװָאקשטורק
 ןנעװ סעּפע ספאפנדעי ,םַאכ א ןוא ןאהרי ק א ןגעװ -- ענעשעק ןיא עלעטעצ א

 | .םַאכ א

 ךיילג --- טרעקעגמוא ךיז טָאה ענסנעשטש ןעװ ,לקנוט ןעוועג ןייש זיא'ס
 עדימ יד .לּפענ רעיורנשלקנוש ַא טבעװענמוהַא טָאה רָאס םעד .העיקש רעד רָאנ

 ,ןקידנעלמירד טכײל א טימ טכיײלנעגסיוא טײצ וצ טייצ ןופ ךיז ןבָאה רעמײב |

 ײז ןשיװצ ןעגנַאנעג ןענעז יז .רעטעלבעג םעד ןופ ןעמעטָא ןכעלקרעמַאב םיוק
 - רעד ןֹוא ,טֿפײצחעד טָאה קעדַאלװ .קעלירב ןוא ענסנעשטש ,קעדַאלװ :טירהעבֿפַאז
 ןפיוא ריז קידנרעקרעביא ,םיפ םענסנעשטש ןשיווצ טרעטנָאלּפעג ךיז טָאה טניהי

08 



 :ָארד א טימ ןעגנורּפשעגפיוא גנילצולּפ רעדיװ רע זיא ָאד ןוא ,דיירפ תמחמ ןקור
 | .ךיא ןשייוװצעצ ַא טימ שינעפעשַאב לוד ַא --- ײרעשטרָאװ קידנג

 .טריפענּפָא םיא טָאה'מ .קיאור ןייז שנַאקעג ןעמ טָאה ןקעשאטס ןגעו
 --- רעטרעװ סקעדַאלװ ןופ ןעגנורדעגסיױרַא טָאה'ס יװ --- עיצוקעשז ןייק רעבָא

 .עיסימָאקײשרָאפסיױא ןַא ןוא ײצילָאּפ ןרָאפעגנעמאזוצ ןָא ירפרעדניא ןופ ךיז זיא

 ףנעשַאי סָאה טסיזמוא .ןקישטנעשַאי טימ קימַאק ןרָאװעג טריטסעהַא ןענעז'מ

 ,טהנעפעג ןוא ,טּפַאלקעצ םיא טָאה טנַאצילָאּפ ַא סָאוװ ,ּפָאק ןפיוא ןזיװעגנָא קישט
 :םיורא .םיומכ = רעלבעטשכוב ,םקירייטראפ ײז רע טַאה ףיורעד טקוקעג טשינ זא

 ךיוא ןענעז'ס .ןיוש ןוא שנעמעלע ןַא -- ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס .טעװעטַארעג

 :עקנעמיוק ןריקיטקַארּפ ןכעלצעזעגמוא ןרַאפ יקסװָאנַאשעי ןרָאװעג טריטסערַא

 רַאפ טסוװעג טשינ תמאב ןעמ טָאה יד -- םיקסװָאנאבאר עדיײב ןא יירער
 זיא רערעל רעד ןוא ,טנאה ענעסָאשעגכרוד 'א ךָאד טָאה בייוו סרערעל םעד .סָאװ

 םענופ ןפרָאװעגסיױרא םיא טָאה'מ טניז ןופ ?לכב ,ןעװעג .טשינ ןעורמוא יד תעב

 טבעק ןוא אחומ ץלַא רַאפ רע טָאה --- ערטילעס רעד טימ תפומ ןרַאפ ןזעװשפוש |

 טכַאמ סָאװ ,גנידצלַא רַאפ ךיז קידנּפַאכ ,ןרָאי ?יפיוזַא קערש רעקיזָאד רעד טימ

 .לרעּפש ַא יװ --- ףרָאד ןיא לסיבַא ,טָאטש ןיא לסיבַא ,טעברַא עדעי רַאפ ,דיִז

 רעצעה ' ןקיזָאד 6 םעד, .ןקעשַאטס ןיא יז טייג ןטסקירַאטשמװצ רעבַא ---

 *!סָאװ ךיא סייוו שטָאכ ,ןכוזפיוא רימ ןלעוװ --- ײז ןגָאז --

 ?ןכוז יײז ---
 !אב ---

 יװ ןוא ...תעל:תעמ ןצנַאג ַא היוא .טקיטעּפשרַאֿפ ןבָאה יז .ןכוז יז ןלָאז --
 | ?עקנָארעװ

 ...םיוא רדסכ ךייא טקוק .טשינרָאג ---

 :סורדרַאפ ןטכייל טימ ןיוש ןוא .טריזיוּפ טָאה רע |

 ,עקנָארעװ יד... --

 ?רעיוז ...ָאײױזַא סעּפע וטסיב סָאװ = }
 זַא ,סייוו'כ זַא !עקנָארעװ ?השוש ַא רַאפ רימ ריא טלַאה סָאװרַאפ ןוא ---+

 !עקנַארעװ טשינ זיא'ס
 .ןבילבעגנייטש ןיא ענסנעשטש

 | | .?וטסייוװו ןענַאװנופ ---

 וצ ןעוועג זיא'ס רעבָא ,םינּפ ןיא ןקעדַאלװ ןקוקנײרַא טלָא ועג טָאה רע

 20 8 2 - .ףיורעד רעטצניפ
 טשינ ןָאק יז סָאװרַאפ ,ןעקנָארעװ שרעױדַאב לָאמַא טָאה עטַאט רעד --

 .יֹוזַא טשינ ןַאק ןירערעל ַא !יױזַא יו ךָאנ !פ נע ייפ יז --- רךיא עז ַאד ןוא .ןענעייל

 סע ןעמ טָאה סָאװ בילוצ ?ןגיוא ןייק טשינ ךיא בָאה רייא טיוק יצ -- לב ןוא

 | | ?ןטלַאהַאבסיוא רימ רַאפ טפרַאדַאב
: 
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 ;ריפ ןבעלקיטײװ םענעגרָאברַאֿפ טימ ןעגנולקעג טָאה םיטש סלרוחב םעד
 יי | .טלַאה

 יי ..ךיא עז ,טשינ רימ טכיילג ריא ---

 י .לסק לא ןפיוא טנַאה יד טגײלעגפיױהַא םיא טָאה ענסנעשטש

 עכלעזַא ףיֹוא גנוי יצ ךָאנ טסיב וה רָאנ .קעדַאלװ ,ןָא טשינ ךדיז טבייה'ס --

 ןרימ ,טוג --- טציא רעב א .ןירעד ןשזמנײרַא טלָאװעג טשינ ךיד ןבָאה רימ ,ןכַאז

 ךיז ךיא זומ לכ:םדוק ,ןדער רָאנ ןרימ ,סנקירעביא ...ןטלַאהַאבסיױא טשינ ריז

 .ָאי ,ינ ?תמא ,ןעמענרעביא ךיד ןעמ ףרַאד ףלעווצ םוהָא .ןפַאלשסיוא

 ןפימ קידנמַאלק ,דָאס ןרעביא רעטייוװ ןעגנַאגעגקעװַא ךיז ןיא קעדַאלוװ

 .עמַאכ רעד וצ טעװערעקרַאפ ךיז טָאה ענסנעשטש ןֹוא ,ןקעטש

 --טכַאדעגסיוא םיא ךיז טָאה יױזַא -- ןענַאטשעג רעצעמע זיא רעמצנעפ ןיא

 עטַארק רענרעצליה רעד ףיוא לעוװשי רעד ייב ןָאטעג עװרָאש ַא טָאה רע ןעװ ןוא

 קינײװעגיא טָאה ,(רעטערט ןקיזָאד םעד טפמעקעגסיוא טראפ טָאה עשזדאמ)

 :סיֹוא טָאה יז :טגָאזעג קיטביר סע טסייה קעדַאלװ טָאה .ןייש ןָאטעג לקניפ ַא

 !ןפקיקעג ,

 .קידנעמוקנײרַא ,ןָאטעג גערפ ַא רע טָאה -- ?ןעוװעג ץעמע זיא'ס --
 טיונק ןייז טָאה יז סָאוװ ,ּפמָאל םערד|ּפָאק ןרעביא ןביוהעגפיוא טָאה עשזרַאמ

 | | .ןעעז וצ םיא רעפעב ידכ ,טײרדעגנײרַא

 .ןעװעג טשינ רענייק זיא'ס' ,ןיינ ---

 .ןיוש טסייװ --- ?טרעהעג טסָאה --- קעהַאלװ ןֹוא --
 | יי ?ךָאנ סָאװ ---
 .עקנָארע טשינ טסיב וה זַא ,טסיײװ רע ,ונ --
 - ,ךיז קידנסירגַאב טשינ ,ןײרַא טסמוקי ?ןגָאז וטסעוו ,ךיא גערפו ,דָאנ סָאװ ---

 . ךיז טרעק ױזַא .ןרָאפעגקעװַא ןעוועג טשינ רָאג טסלָאװ וה יוװ שַארוקַא טסדער

 ןוא ...רעכלעוו ,ןוז ַא סרעילסעש ַא ?גנולייצרעד ןיימ ןופ דלעה רעד םייהַא םיא

 | !עפ ?רעפייוו יוזַא

 ױװ ,טכײל ךיז .טרעקיוחעגנייא ,ןוויוא םוצ ןעגנַאנענוצ ןיא ענסנעשטמש

 טשרמולב יװ ,םעינַאלד יד ןבירעג רע .טָאה קידנעײג .ןייַז טקאק םיא סלָאװס

 יז ידכב ,ןײלַא דיז ןָא ןּפַאכ םָאװ ,עקידנרעגַאב ןתמארעדניא ןוא ,עגעריורפ

 קידנרוננייא ,טײרדעגמורַא ךיז טלָאװ רע .טנעה יד ףיוא ןָאט וצ ּפַאכ ַא טשינ

 -- !קירוצ ןוא ןיהַא ריא טימ טײרדעגמורַא דיז טלָאװ ,רָאה עריא ןיא םינּפ סָאד

 .טאהעג רע טָאה ?דניװשּפָאק אזַא

 : /?טשינ טרעפטנע דלעה ןיימ -- |
 סיײװ ,וטסעז .,ךיא רָאנ .םיא טשינ ךיז ןעמ טרעק יוזא ,טכערעג טסיב --

 ,זרָאפעגקעװא ןיב'כ- ...םייח א סע טסייה סָאוװ ,פרעקענמוא ריז טסייה סָאװ ,טשינ
 .טרַאװעג טשינ רימ ףיוא טָאה רענייק ,ןרָאפ יצ ןעמוקעג

 ױ
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 .עלעווייא םוצ ןעגנַאנעגוצ ךיֹוא זיא עשודַאמ =?
 / לריימ ענייש ַא, .רעניימ עינַאּפ ,ריד ףיוא טרַאװשג ןעמ טָאה לָאמ סָאדו --

 :יה ,ענײקק יד קידנקירדגעמַאזו צ ,ןטײװצ םוצ לקגיוו ןייא ןופ טריצַאּפשעג טָאז

 יד ןופ ,טייקיאורמוא ריא ןבע גענסיוא ןבָאה ןעגנונעוװַאב עריא .ךעלעטסיופ ענ

 ..שםג:תמגע ןַאזַא סע וּפע טקו וקעגפױרַא םָאה ןגיוא

 ףיוא טָאה עמ גל רעד ןופ רעייפ סָאד .עלע דנעפ ןיא ןָאטעג שימ ַא טָאה יז

 /טָאה רעמילג ןייז ןגעק ,עקרעייפ רעד ןיפ ענורַאּפש רעד דרוח טרעמישעג ריא

 | : .טייקטבארטראפ טימ עינַאריא טשיוטעג םינּפ ריא ףיוא ךיז

 .לקעּפ ַא ןָאטענּפָא טײצ רעד רַאּפ בָאה ךיא רעבָא ...ןַאזַא סעּפע ,ָאי ,ונ =- =
 רופארעטיל טימ ךָאנרעד ,גראווננק ןטימ ?2טםדוק .םינינע

 יװברעד טסנָאק -- ּפיז יד קידנקוחרעטנוא ,ןסירעגרעביא יז טָאה -- סע --|
 0 לי

 *| וע

 7 ףיוא עלעדנעפ ןטימ ןוא לקָאינּפ ַא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה ענסנעשטש

 טָאה רע סָאװ ,סָאד זיא עטסקיטכיוו סָאד .טכירַאב ַא ןבענּפָא ןביױהעגנָא ינק

 רעד וצ ןעיצרעבירַא דיז ןפרַאד ײז .סערדַא םעיינ ַא ןקַאשטינײלַא ןופ ןעמיקַאב

 םעד טכַאּפ ןיא טרָאד טָאה רבח א רענייא .קעװַאלצָאלװ רעטניה ַאכויפ ערעיזַא

 ןייז טעװ עשזראמ ,ןמלא ןא זיא ,רעטכַאט א טומ טנייוו רע .סעולַאּפ ףיוא ןפאה

 | | -עקניזיק א םרעטכָאט רעקיזָאד רעד

 | | : ןוא --|

 .קעװַאלצָאלװ ןייק ןרעקמיא ךיז ףרַאד ךיא ---

 ?רימ ר זעוװ ---

 ךַאמּפָא ןיימ ריז טקידנע רעב ָאטקָא ןטשרע םעד .םוהַא געט רָאּפ ַא ןיא --

 ;םיֹוא ןוא ןענעכערעצ ךיז ,טכול ופרעטניװ יד | ביילקפיונוצ = ב .ןלימרַאמ םימ

 כיהפ רעטעמי ירד רימ דָאד טמי ס'ס .םנטסַאק עגיימ רעפמַאד א ףיוא עו רָאל

 ?ןינ ,רעטניוװ ףיו

 וי ?ןענַאילי ןעווע דָאלסיױוא וטסעװ וװ  .טיג --

 - ?ביא ,יקסחויַאב ןעמענּפָא םיא טעװ'ס .עציװָאלװַאּפ ןיא ןֿפַאה ןפיוא --

 | .רעטײװ ןרָא

 ?רימ טימ ןײז טעװ םסָאװ ןוא ---

 םענעגייא ןטימ ןרָאפ טסעוװ .עציװָאלװַאּפ ןיא ןגייששסיוא ךיוא טסע יו 7 ---

 ןיק ןרָאפ וטספרַאד ןגרָאמ .סַאלק רעטייווצ ַא טימ קצָאלּפ ןופ רָאנ ,רעפמַאד

 .ןביילברַאפ רעגנעל ָאד טסלָאז ,טשינ ןיז ןייק טָאה'ס ,קצָאלּפ

 .סיורא טשינ ךיא רדַאפ ןגרַאמ ,ןייג ---

 ?ןריקיזיר קיטײנמוא סָאװ בילוצ ?סָאװהַאפ =

 עטצעל םָאר .עיציקעשז ןיא ןשינעעשעג יד ןגעװ ןבײרשנָא ךָאנ ןומ'ב --

 | ..יקנעלישפ ענימג רעד ןופ םירעוּפ יד וצ , :?ריּפַאּפײקורד

.} 
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 ןַא ןבעג --- ןפוהּפָא לָאמַאכָאנ ךיז לָאז ןַאילװ זַא ,קיטכיר ןעוועג זיא סָאד
 ןופ טַאמרַאה א ןופ יוװ .ןעײרערַאנּפָא ןוא סעדווירק ,םינוניל יד ףיוא רעפשנע

 | .סָאש רעטצעל רעד ,עיציזָאּפ יד ןשיוט ןרַאפ ,עירעפַברעפ ַא
 ;עביא -.געוו רעד זיא סָאד טשינ זַא ,סעצוװָאיציװ יד ןרעקְּפיֹוא זומ'כ --

 ןָאק עמ יצ ,הסיפת רעד ןופ רעשציא םתסמ ןיוש טעז ןײלַא קיששנעשַאי ,סנקיר

 ;אטיּפַאק יד דס ןייק קידנרעדנע טשינ ,קיטרַא ,קידמולשוב טכאמ רעד וצ ןייגרעד

 י : ?ריד טקעמש עס ...גנונעדרַא עשיטסיל

 :נָא ןיא ןרָאװ ,ןנעוטסעדנופ ןיֹוש וטסנָאק לסיבַא .קַאמשעג תמאב .ָאי --

 ןבעל ןעמוקאב טעװ ןאילוי זא ,טכארטעג ןיֹוש בָאה ךיא ...טכָאקעג וטסָאה בייה
 -י . !תאלוח:ןגָאמ ַא ריד

 ..?ןַאילוי זַא ,טכארטעג .טסָאה ---

 !ןַאמ ןייד זיא סָאד זַא ,ענװעּפ ןעוועג רָאד .ןיב'כ/ ,וג --

 2וא ; .רעלטרעוו ןָא ומסמענ ץלַא -- ןָאטעג עקרומ ַא 'יז טָאה --- וטסעז ---

 - .רַאפרעד ביל וליפַא ךיד ךיא בָאה ךעלשנג |

 | / ?ביל טסָאה --

 טסיב וד .טֹוג ןוא םכייל ױזַא ןעוועג טשינ רימ זיא םענייק טימי .רעײז --

 שסָאה ןֹוא .טניימ רע סָאװ טרער סָאװ ,שטנעמ ַא ,רערעטיופ ךעלניײװשגרעסיוא

 טשינרָאג ריד ןָאק'ס זא ,ןביולג רעדָא טייקטסיירד עבעלנײװעגרעסיױא ןא ךיז יא

 | * רעביא ךיז טיג סָאד .ןעשעג טשינ

 .זיא --- ןסירעגסױהַא םיא ןופ .דיִז טָאה --- רעביא ךיז טיג !ס ביוא ,ונ --
 יי .?טַאהעג חנותח רימ ןטלָאװ רׂשפא

 -סַאּפש ַא טימ ;עװעשַאר טלָאװעג ריז רע סָאה גנו שַאררעביא ריא כילוצ ןוא

 | - *.?עשזדַאמ ,ןטַאש ריד סע טעװ סָאװ,

 :עג ךיז טָאה רע .ןייז טשינ ןיוש ןָאק רעשירַאנ .ףוס רעד ןעוועג זיא סָאד |

 יב ןרעכײררַאפ וצ ידכ ,טשור םוצ לימי ןיא סָאריּפַאּפ ןטימ ןייא גיב ַא ןָאט

 ידנקעטשינָא ,קיצרַאה ַאזַא ןרעהרעד דלַאב טעװ רע זַא ,רעכיז קידנעײיז ,ליוק א

 םעד טָא טימ ןוא יצרעד ןקינייאראפ ךיז יװ רעמ טשינ ןָאק עמ סָאװ ,רעטכעפעג

 י | .קיבײא ףיוא ץלַא ןביוטרַאֿפ רעטכעלעג

 | | :עגנערטש ַא ,םיטש עליטש ַא שרעהרעד טָאה רע |
 ןפיוא רעלגנַאהריפ ?רָאפ סָאד דיז וטסלעטש יו ?רַאנרעד ו סָאװ ןוא ---

 ,עשזרַאמ ןוא ענסנעשטש .ֹוד ןוא ךיא ,לפעטנַאזַאװ ַא ַא ןיא לטיײװק א ,רעטצנעפ

 .**."ענסנעשטש ,, זיא ץלַא ןוא

 טָאה רע ןוא ,וורפ ַא ןופ ךיז ןבעגרעבוא ןיא טנָאמרעד | ענסנעשמשו טָאה סָאה) *
 | ' א .ןָאמעג גָאז .ַא רַאפרעד

 .ךעלקולג שולוופ ףיוא טסווה ענסנעשטש .--- ליּפש-רעטרעוו **
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 .םיא וצ ןַאפעג ?כיימש ַא קיטעמוא טָאה יז

 טמוק רךָאנרעד .רָאי ַא ךעלטינשכרוד = ,ענפנעשפטש = ,ץרוק ןקעפ דימ --

 .לרעטצנעפ ןיא למיח לקיסַאּפ א זיולב ןיוש ןוא ,קָאריװ ַא ןיא סעצָארּפ

 םייב ינק יד ףיוא ןענַאטשעג ךָאנ ןיא ענסנעשטש .ןרָאװעג ןגי ושטנַא זיא יז

 | | ..פ6א יד

 טימ ןַאפ א טַאהעג טָאה עכפעוו ,עפרבח ַא טימ ןסעזעג לַאמַא ןיב'כ ---

 ופנייה דָאנ !טקנעבעג טָאה יז יװ !טקיניפעג ךיז סָאה יז יװ ,רעניימ טָאנ .דניק ַא

 ךיז יז טָאה -- ןײנ ..סעטארק יד ףיוא טנעה עריא ןײװנפײצ ךיא עז

 !טביולרעד טשינ זדנוא ןיא'ס --- ט?סיירט|
 פא ענסנעשטש ךיז טָאה -- רימ רַאֿפ טסיב וד סָאװ ,ןײלַא טסייוו וד --

 טשינ רימ ןבָאה ןיא ,טביולרעד טשינ זיא'ס בוא רָאנ -- .טקיטשעגוצ ןפורעג

 .ןרער וצ סָאװ ןגעװ

 ריא רָאנ ,ןעמענמורַא ענדָאנַאל םיא ליװ יז ןַא ,טכַאדעג םיא דיז טָאה'ס

 ךעלב רעד ןיפ ןעמונעגּפָארַא ןיולכ) טָאה יז ;טכײלשעגײברַאפ קיטײז טַאה םערָא

 טיירדעגסיוא ךיז ןוא -- ןענערברעביא ךָאנ ךיז ןַאק עס -- :לדנעפ עקידייל סָאד

 .ןשאוווצסיוא סע ,רעמע םוצ
 ידכ ,ןָאמעג גערפ ַא רע טָאה --- ?ןקעדַאלװ טימ ןָאט רימ ןלָאז סָאװ זיא ---

 .ריד ןנעו שסיייוו רע ---.ןגַאז וצ סעּפע

 ןוא ןעמענרַאפ םיא טימ דיז ףרַאד עמ .רעכיז ךיא ןיב ןקעדַאלװ שימ --- 

 .פקַאפנַאק א ןדנובעגנָא טסָאה רעכלעוו טימ ,שגנוי רעד טימ

 ,רעקידעבעל ץלַא עמעט רעקיזָאד רעד ףיוא ןסעומש ןבױהעגנַא ןבָאה יײז

 ךיז טָאה סָאװ ,טכארפעגנ ןכַאה עדייב סָאװ ןנעוװ ,סָאד ןינע ןטימ קידנדײררַאפ

 -עֶלַא טּפעשענסיױא ןבָאה ײז ןעװ ןיא ,טלעטשעגקעװַא יז ןשיװצ םעצולּפ .יױזַא

 ,םככה ַא וצ ןעמוקעג ץלַא ןגעװ ןוא טגניי רעד םימ טעברַא ןופ ןטייקכעלנעמ

 ?םיורא רעדיוו טָאה ענסנעשטש .קישנעה:טשינ ,רעװש רעירפ יװ ןרָאװעג יז זיא

 .רעגנופ עטרעצליהרַאפ יד טימ ןופיפ םעד טכיילנעגכיוא ,ריּפַאּפ:עלעביב ןעמונעג

 ,קיטַאלנ טשינ לָאמ סָאד םיא פיינ סע יו ,עקידנניײװש ַא טקוקעג טָאה עשזדַאמ

 .ןגָארטוצרעביא טשינ ןעװעג ןיא סָאד ןוא
 .גָאמ ןרעוש ַא ןגרָאמ ןבָאה רימ ,םיוא ךיז ףָאלש ,וצ רעסעב דיז גייל --

 ײב טשרע ןענופעג רע טָאה ןקעדַאלװ .ןסיורד ןיא ןעגנַאגעגכױרַא זיא רע

 טשרע ןעװעג ןיא'ס םכה ,עּפלַאכ רעד ןיא טקישעגּפָא םוא ןוא לסייוו רעד

 .רעגײזַא ןעצ סנפסכעה

 ,היח ענערָאװעג ענושמ ,ביל ןגעװפסעדנופ ךימ טסָאה .שולירב  ,םוק ---

 | !פבכיולרעד טשינ זיא'ס זַא ,טסייוװ ןוא

 ןיא רעכלעװ ,וויר םעד סיוגנעל דָאס ןרעביא טיירדעגמורא ךיז טָאה רע

 .ןסקַאװעגנעמַאזוצ ךיז ןצנאגניא טעמכ טיײצ רעד טימ רעבָא ,ןעװעג ףיט לָאמ

 לא
 פ
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 ?םערפ טפאנשעגסיוא ןוא חמש ןעוירפ םעניפ דנַאר ןפיוא ןפָאלעג ןיא טניה רעד

 ןיא ןעגנַאגעג גבָאנ לענש םיא ןיא ענסנעשטש ןוא ,ךייט םעד ןוא דקעפ םעניפ עד

 :עֶג ןיא ןטלַאהרַאפ ןײװנפײצ ךיז טָאה .רעמייב עטסקע יד ןופ שינעלקנוט רעד

 ןיא ןפײװ ןופ ןסעזעג טנוה רעד זיא טלמעד .םַאטש ַא ןיא טנעלעגגָא ןענַאמ

 - .טכרָאהעגנײא רענעקנוזרַאפ ַא ךיז ּפָאק םעד קידנג =
 .רעטנזייפ עכבָארג יד ןיא ײמרַאּפ יד טלײצ ,שו לירב ,ךיא יו עכלעזַא --

 ןא ןוא ןטערטסיורא םוטעמוא ןעגָאק עכלעװ ,עטעדקיבעג ,יז יװ עכלעזא רעכָא

 ...ךס ןייק טשינ רימ ןבָאה עכלעזַא ,ןייג --- וליפַא ?כיב ַא ןוא ,ןבײרשנָא ףורפייא

 דַאש אס ...טנעה יד ףיוא ןנָארפ ןגעוו ןרָאװ ,ןעװענפיּפ םוג ריִמ ןעהַאד רַאפרעד

 !לשניח ,ןעמיורט סָאד

 עמ ןיחוװ טשינ ןעײג יײז זַא ,טעשמרָאװעג טיצ וצ טייצ ןופ טָאה קעלידב
 ךיז טָאה ןֹוא ,ףרַאד עמ ןיהוװ טשינ זַא ,טסווועג טָאה ענפנעשטש ךיוא ,ףרַאד
 סָאד ןפָאלשעג זיא'ס וו ,עּפוקַאכ ; .רעד) רעטניה בנג ַא יװ טײרדעגמוהַא טרָאפ
 :עצ א ןפָאלשעג זיא יז :טקנעדעג טָאה רע .ןעגנורדעגכרודא םיא טָאה סָאװ ,פרימ
 :עג םעפע דימת ריא ךיז טָאה'ס ,ךַאלפטנַאה ַא ףיֹוא קַאב ַא טימ ,עמליינקענפייג
 ,ןָאפעג ץכערק א רעדָא תוקספה טימ טעּפַאסעג יז טָאה לָאמליימ לײװ ,שמילח
 קיצכעז .טכַאלעצ ךיז טָאה יז יװ ,טרעהעג וליפַא רע טָאה טכַאנ ַא רענייא ןיא
 ךיז רע טָאה טכענ קיצכעז ,ָאד ריא טימ טסעברַאעג ןוא טניווועג רע טָאה געמ
 מימ טלעטשרַאפ זיא סָאװ ,רענעלעג ןפיוא ןעגניגעװַאב עריא ןיא טכרָאהעגניײא
 טלָאװ רע ,קילב ,גנומיטש ,טסעשז ןכעלטיא ריא טנעקעג טָאה רע .טָארד ףיוא קעז
 םינּפ עמרעפעלשעגנייא עקיזָאד סָאד רעטצניפ רעד ןיפפ ןפורסיורא ןענָאק טשרע
 םעניא ןוא ,ןפיילש יד ףיוא ןעמעטָא ריא טתיּפשעג ךיז טָאה'פ זַא ,טגעָאנ ױזַא

 טשרמולכ לָאז רע ,ןרעװ סע לָאז טּפַאכרַאפ ,ןעװעג רקש ַא ןיא ךיֹוה ןסייה ןקיזָא א
 ז טלָאװ רע !םיא ןופ רענופק זיא יז ?ײװ ,םעדקיבעג זיא יז לײװ ,רַאפרעד ןבי
 :עווש ףייא ןענומשח םיוק ןענָאק ,עקנָארעװ יװ ,לָאז יז ןעוו ,טדעגַאב יױזַא קו

 .רעלעג

 קידנכוז ,טײרדעגמורַא ךיז רעדיװ ןיא טרעטײװרעד ךָאנרעד ךיז טָאה רע

 ;ןרעטש ןַא ,עדנילב א ןעוועג זיא טכַאנ יד .גנונעפַאה ענעריולרַאפ יד טסיזמוא

 יי עטרירעגנָא לפע ןוא ,טסכרַאה ףיוא רעק א ןעועג ןיוש .זיא ךייה רעד ןיא

 | .דחערד ףייא ןלַאּפעגּפָאדַא טרָאד:ןוא: ַאד ןענעז םערעװ

 קידנטײלגַאב ,םיא טלשמענסיוא ,ןקעדַאלװ יטקעװעגפיוא רע טָאה גָאטרַאפ

 דימייףכית ןלָאו ײז ןֹוא -- ןפיול ףרַאד רע ןעמעװ רָאנ ,געװ רעיצוקעשז םוצ
 | | " : .ןײיז ַאד

 ;עצ טָאה יז .עלעווייא םייב ןעשזדַאמ ןפָארטעג רע טַאה ,טרעקעגמוא ךיז

 טשינ ?5כ ךיז טלָאװ יז יװ ,עטמעקראפ א ,ענענַאטעגנָא ןא ןיוש ,רעייפ א ןזָאלב

 .םנטָאש ןגעלעג ריא ןענעז ןגיוא יד רעטנוא .טגיילעג ןעוועג
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 וו
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 --- רעניימש ןמלַא פיו טסעומשעג ,ןסע םעד םורא טערָאּפעג ךיז ןכָאה ײז

 לענש ןבָאה .רעקיצרַאה עלעסיבַא יז ,רענעטלַאהעגגיא עלעּפַאק ַא ןיוקב רשפא ר
 גצעל ַא יװ ףורפיוא םוצ ,ןענַאילוװי וצ טלייאעג ךיז טָאה יז ןםעמענ סָאד ןשַאװעצ
 .סָאש רעמ

 ןיא ,קיאוה ןטעכרַא טסנַאק רעבַא .דָאס ןיא רעדורעג ַא ןייז טעוװ טגייה ---

 טשינ יג רָאנ .ןעמוק טשינ טעוװ רענייק ,רעמייב ןייק טשינ רימ ןבָאה קע םענעי

 ןיומ ַא יװ ,ליטש ץיז ,ןקעלירב ןרעהרעד וליפֲא טסלָאז ןעוו ןֹוא .רימ ןָא ם סיױהַא

 יי .םעזעב ןרעט
 חרזמ ןופ זיא ?מיח םעגערָאװעג;בירט/ םענופ טיקנַאלב ןכעלסַאלב ןפיוא

 :יצ א יוװ ,עװַאּפ א יוװ עקיטכעהּפ א ,עכעלרַאש:קיטפאז א ,ןוז יד ןעמוושענכיוהא

 טפיטשעגמורַא ןבַאה ןלַארטש עריא .ןרילָאק יד ןיא ןיופכ עסייה ַא ?ײװ ,גנור

 קידנטעז טשינ ךיז ,סנירג ןטלרעּפאב ןפיוא ץנאלנ ןטלאק א טימ קידגוסכלא

 :גיא ןענַאטשעג ץלַא דָאנ ןענעז סעטסוק ענעגיובעגנייא יד ,טייקפכייפ רעד טימ

 טגָאקעג טשינ ךיז ,ןעשזדַאמ ןבעל קידנעײג ,טָאה ענסנעשטש ןֹוא ,ןּפמורשעג

 טלמונַא זַא ,ןעמוקעגרַאפ לָאמַא ןיוש ןיא סָאד זַא ,קורדנייא םענופ ןעירפַאכ

 רעד רעביא ריא רָאנ ןעגנַאנעג ױזַא טקנופ ךיוא רע זיא ןגרָאמירפ ןליק ַא ןיא

 יוא טמײקטזָאלרָאװהַאפ טימ ןעמעטָא סָאװ ,ןשינעדקיוװ עקיזָאד יד ךרוד עסָאר

 טָאה'מ סָאװ סָאד ,טבעלעגתעביא ןיוש ןיא -- עטסנעש עמאס סָאד :עיצַאנגיזער

 | ןרָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא -- ןגָאז וצ דיז טאהעג

 ;עיצוקעשז ןופ שנגַי יד ךיז טימ קידנהיפ ,קעדַאלװ שרעקעגמיא דיז טַאה'םו

 ,עכעלטע רָאנ ןוא ינשָארװאנ ?עװַאּפ ,סעמזישז יד ןופ שַאכימ ,קימַאק עקשירַאמ

 :רעדסיורא דלַאב ײז טָאה רע .טנעקעג טשינ רעטנענ טָאה ענסנעשטש עבלעו

 רעמייב יד רעטניא טקעטשעגרעדנאנאפ ,ךעלננערדנקַאה ןוא דעלרעטייל טגנַא

 | .עקידרעטניוװ יד ,טכורפ עטסעב יד ןבילבעג זיא'ס עכלעוו ףיוא

 סָאד גנינעװַאב רעצרוק א טימ קידנעיירדחעביא ,שיהַאב ןסירעג ןבָאה ײז

 טשינ טיהַאב טָאג לָאז'ס ,טנַאה וצ טנַאה ןופ טגנאלרעד ךיז ןוא עלעננעטש |

 :רָאכ טָאה ענכנעשטמש ןוא .עילַאק לעגש ןרעװ עטּפַאלקעצ ןרָאװ ,ןלַאפּפָארא

 טקנוּפ ךָאנרעד ,רעדגוזַאב עכעלרעסייק ןוא דעדנוזַאב עסיורג ,ןטעגאר יד פריפ

 .סעקטירָאװַאפ ןוא ןטַאמאנרעב -- ןרַאכ יד ייזא

 ןעװעלַארד ּוצ ןעמוקעג זיא ,סײצנַאפימ םוהַא ,םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא

 ןוא הסנכה יד קי רנפַאטסױוא , ןענסנעשטש טימ טסעומשעג טָאה רע .לומרָאמ

 ?םַאז יד ףיֹוא טייצ וצ טייצ ןופ קידנעיירש ,רעפייוװ טזָאלעג ךיז רענעדירפוצ א

 ךיז טָאה רענייק .סָאבעלַאב א ןיאק רעװ ,ןעקנעדעגראפ ןלָאז יז ידכ ,רעל
 :עגנַאזעג טימ ,קיטַאלג ןעגנַאנעג ןיא טעברא יד ,ןעמונעגרעביא טשינ טימרעד

 וצ ןָאטעג ילפ א  ,םיוב ןופ קידנענניהּפשּפַארא ,קעדַאלװ טָאה םעטּפאר יװ ,ךעל

 | .ןענסנעשמש



 !ןעײג וו ,----

 .יא ןליבעצ ךיז לָאז רע ןקעלירב ןציירעצ וצ ןויװַאב םיוק טָאה ענסנעשטש
 מעוװאיעג ןייש דיז ןבָאה'ס יװ ,ןרעהרעד לָאז עשזדַאמ ידכ ,רָאפ ןצנַאג ןרעכ

 .רעװָאר א טימ ,?טנאמ םענעמוג א ןיא טסיקיװיצ א ןוא טנאיצילָאּפ א

 :םיורא קידתובישח ןיא לומרָאמ -- רעטכאּפ ןפיוא טנערפעג ןבָאה יז

 ןגעק ךיז טָאה ,?ייזימאק רעד ןופ ענעשעק ןיא רעגניפ ןבָארג ןטימ ,ןטערטעג
 םעד טיה'ס רעװ ,טנערפעג ןבָאה ײז .עקזיװעד רעד טימ טלעטשעגסיורא ײז
 .ךיא -- ;ןריטרָאפ סָאד א טָאה עגסנעשטש -- רָאס

 ?ףרָאד ןוא ןשינעעשעג יד ןגעוו ריא טגָאז סָאװ ---

 עוועג טשינ טלמעד ןיכ'כ ...דיא סייוו ---

 | ?ןעװעג ריא טנעז ןעד לו --
 -יֿפעטשיצ טפהַאדַאב טָארוקא .םָאה'כ .ןעוועג ךיא - ןיב קעװַאלצָאלוװ ןיא --

 .טסיוורעד ץלא ךיז ךיא בָאה ,ןעמוקעגקיריצ ךיא ןוכ ןטכעג טשרע .הרוחס
 .טנערפעגרעכיא .קודשח- טסילקוצ רעד טָאה -- ?ןמכעג ---

 .עיצנַאטיװק א ץענרע וליפא בָאה'כ ?טשינ טביילג ריא .ָאי ,נ --|
 ;ניהא םיא ךיא בָאה ווּװ -- :סענעשעק יד ןיא ןרעטשינ ןביוהעגנָא 4 אה רע

 :ןעניפעג רע טָאה דעלדנע -- ..ןלאפעגסיורא ןבָאה טשינ רָאג לָאז רע ?ןָאטעג

 ,טרָאּפ רעקװַאלצָאלװ םעניפ טנ עקנַאלב;שזַאנַאב א ןעזרעד ןבָאה ײז -- .עטיב --
 ,ַאברָאק רחוס ןראפ לּפע םנטסַאק ןעצ ןעמעננָא סָאד טקיטעטשַאב טָאה םָאװ !

 | .רעבמעטּפעס ןט29 םענופ עטַאד רעד טיפ

 | | .ןיינמהוד ךיז ןעגָאק רימ .גנונעדרָא ןיא ---

 ןענתנעשטש ןעמענוצ םיא ןעמ טעװ רעמַאט ,ןקַארשרעד ךיז טָאה לומרָאמ

 י .םענּפָאראטכורפ ןטימ .עמאס ןיא ,ןערב עמאס ןיא

 זיא סָאד -- טלעטשעגנייא קידוועריר ךיז רע טָאה -- עיװַאנַאּפ ,רעבָא --
 .םיא ראפ ריװַאק ךיא ,םורק א רעניימ

 | ?ןריװַאק אזא בָאה דיא ץעגרע וװ ,ריא טסיײו יצ ןֹוא ---|
 רעד רעכָא ,סע טָאה רע יװ ,שוריפב ןגָאז טלָאװעג טָאה טסיליוװיצ רעד

 לע טָאה| רע .רעיוא ןיא טסיורעגנייא סעּפע םיא טָאה קנעלישּפ ןופ טנאיצילַאפ

 עטסָארַאטס ןטימ ןעמאזוצ ןעגנַאגעג ןלַאװ יד וצ ןיא רעכקעוו .ןפומרַאמ טנעק

 .סעטָאלז 20 ײצילַאּפ רעד עכורט א ףיוא ןכעגעג טָאה ןוא

 טסיליװוצ רעד טָאה -- בורק םעד טָא טשינ םיא ךָאד םענראפ ךיא זא --
 יוא רע ןָאק סנקירעביא .ריצַאּפש א ףיוא ןיולב םיא טעבראפ/כ -- טרעדיװהעד
 | .ןדנוא טימ ןײג

 םעג יירשעג א טָאה ענסנעשטש'

 .טסעג יד טאב ןבייהעגנַא ןיא

 .בםיטש ןיא

 ,ןפעברא רעטייוו לָאז יז ,טננוי רעד וצ ןָא

 ןײרא ײז ןענעז ןיזַאגַאמ םעד ןכוזַאב ןכַאג
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 ?ָאד טניוװ רעװ --

 .לרוחב א טימ ךיא --

 ?אזיצ ןעװעג ןייש יא סקעדַאלװ) םרעגעלעג ײװצ ןעזעג דעלקריװ ןבָאה ײז

 .(טגיילעגנעמ

 ?קעז יד טָא ָאר ןעגנעה סָאװ וצ ןוא --

 .לקניװ אוא טכַאמעג ריז יז טָאה .ןעװעג ָאד זיא רעטסעוש א עניימ ---

 .ריא ךָאנ ,ןבילבראפ זיא'ס

 ןכַאנ סעטכָאמש עריא ןטלַאהַאב טָאה עשזדַאמ יצ ,טקנערעג טשינ טַאה רע

 ?םעקטיימ רערָא ןקָאז רָאּפ א ןעזרעד ײז ןלעװ טָא זא ,סָאװ שעװעג ןטצעכ

 !עמיגראפ ךעלנייװעג יוװ ןילא מָאה יז) דעטנַאה א ןיולכ עננָאהעג זיא קילג םוצ

 .(!עקיטכיזרָאפ א  ,*עקנַאדרַאפ; ייק ךיז פיס

 גנונעװַאב רעקיסעגכָאנ ַא טימ טָאה ?טגַאמ םענעמיג םעניא רעּפמיֿפש רעד

 םעד ןיא טנַאה יד טּפומשעגנײרא .ץָאק םעד ןוא עלעשיק סָאד ןגיוצעגּפַארַא

 ןרָאװ ,קרַאק ןרעביא ןענסנעשמש רעבירא ןזיא ?רעדיוש ליק א .יורטש

 גנינעפע עטקַאהעגסייא יד ןזײװסיורא דיז טעװ ,רענעלעג םָאד ןקורקעוװא שעוװ

 ןרעטשיג ןבײהנָא ןלעװ ײז ,ןרעלקוצפיוא סָאד רעווש ןײז טעוופ .טנאוו רעד ןיא

 רע לָאז יװ רעכָא ,גערב ןטײװצ ןפיוא ןעיצּפָא ןזומ טעװ עש זוח מ -- שיטייל יױזַא

 | | / ןבעג ןסיוװ וצ ריא

 יװ ןטימניא ןיימש ןבילבעג ןוא ןַאמעג ץענעג א רעכָא טַאה םיליוויצ רעד

 ךיז טָאה עגסנעשטש ,בוטש עצנאג יד קילב ןטימ קידנעמענמורַא ,פניחריּפש א

 רעמרעװ עקיזָאד יד ןיא -- ?ןכַאז יח ןזײװ רשפא -- :קרַאק םעד ןָאשעג בייר א

 גנוטכַאראפ ןוא גנירעטכיילרעד ןעװעג ןיא

 .ממוק ..!וזײװ טרָאד ריא טעװ סָאװ ,ןיינ ---

 ?ובנטשַאק ןֹוא םעּפיל ךעלצנערק יד וצ ,דָאס םעד טזיירקעגמורא ןבַאה ײז

 רעקיטש יד לניצ עטנעדבענרעביא טימו ןטכיולעגכהוד ' ןבַאה'ס) עכלעוו ךדוד ןרעמ

 .למיח םעד טרעטסעל סא אוו ,ענמולָאק עסייוו יד ןוא טנעװ:ץאלַא

 -- .ןורג ןפיוא טקרעמַאכ יז בָאה -- ןרוּפש סנצעמע ןאראפ ןעגעז ָאד ---

 | ?רעהא ריא םײג סָאװ וצ

 .לָאמא ּפָארא ָאד ךיז טצעז עמ ,ףעש עינאּפ ,שינעפרעדאכ א ףיוא --- =

 ווא ןָאפעג עשטרובכ א טסיליװיצ דעד טָאה -- פָארא ךיז טצעז עמ --

 יד רעכיא ,רערוג רעד ןיא טזָאלעגּפָארא טיהַאב ךיז ,לּפמעל א קידנעמענסיוד

 יד ףיוא ןפרָאװעגנָא טעברא סקעשַאטס רָאנ טָאה ענסנעשטש םָאװ ,רעגײטש

 ןא םקורעג ריז ךורעג ןטכעלש םעד ןוא שינעלקנוט-רעד ןיא ןבָאה יז

 רער יצ רעטנענ ץלא ,ןרָאדירָאק עטפמושראפ יד רעביא סיורַאּפ החיש:ןזדנעג א

 טי םָאה ע:כנעשטש ."עקנָאדחַאפ} טמױצעטּפָא טָאה קעשַאטס רעכלעוו טימ ,טגאוװ
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 ןיא טנאוו יד זא ,ןקרעמַאב ןלעװ יײז ביוא --- קרַאק םעד ןָאטעג בייר א רעדיװ

 ײז וצ ןלאפניירא ןאילוי טעװ ?ןפראוועצ יז ןסייה ןלעװ יז ביוא --- ?עשירפ א
 ןכרוד ןעגנירּפשוצסיורא ןזײװַאב םתסמ טעוװ עשזדַאמ רעבָא ,טנעה יד ןיא

 .פרעפצגנג

 רעד רעכביא טשפילגענרעבירא ריז טָאה לּפמעל םענופ לגנייא עכַאװש סָאד

 .גנאנמיורא םוצ רעטייוו ?רעייפ ןקידנעשזדנַאלכ ןטיס טריפעג ײז ןוא טנַאװ

 ,דורב םעד דיז ןופ קידנבױצשּפָא ,טָאה --- ?ןכוז רימ ןעמעוו טסײװ ריא--
 רע ...ןמעדנווהאפ םעד ,רעריפ םענעי -- .רעקידפטנַאמ:ימוג רעד ןַאטענ גערפ א
 טרעה עמ ?םיא ןגעוו שסווװַאב טשינהַאג זיא ךייא .טייוו שינ ץעגרע ןייז ןווכ

 .ךיז ןשיװצ ןסעומש ןשטנעמ סָאװ ,ןכאז ענעדישראפ ךָאד

 -- :םיפ יד ףיוא קידנקוק ,קילב ןקידחביננב א ןפרָאװעג טָאה עגסנעשטש

 ךיז טָאה ?לומרָאמ .טקננירעגמורא םיא ןבָאה יירד עלא -- !טסעומש עמ ,ָאי ונ

 :טרעזייבעצ
 ?למ א ןיא סָאד ליײוװ ,טסייוו וד סָאװ ,גָאז !גנוצ רעד טימ טשינ יירד וח --

 !ןינע רעשהחכ

 ;אב א ןעמוקַאב ןלעװ ,ןופרעד ןבעל סענַאּפ יד .רעשהכולמ א זא ,סײװכ ---

 1 .."עלעטרעפ, א ףיוא שטָאכ ןעװ ?סָאװ ךיא רעבָא ,גנוניול

 רעד -- .ךיא יוטשדאפ סָאד ,יוזא -- :ןָאפעג טסוה א טָאה טנאיצילַאּפ רעד

 .עטָאלז א ןעמונעגסיורא טָאה טנענַאמײהעג

 | ! ?ונ ,טכַאמעג --

 ?ַאב ןָאפעג עשטריוב א -,טֿפעג | ןפיוא קילב א קידנפראוו ,טָאה ענסנעשטש

 | :טקידייל

 ..ןעצ עמָאלז א טסָאק עק --

 !ןיירּפ רעד ייב ךיז טלַאה רע ,ןָא רַאנ םיא טקוק -- .שכַאלעצ ךיז ןטַאה יז

 טגיילרעד טָאה טנעגַאמײהעג רעד -- {רע ?יװ עלעפעק:סקאווירט סייוו ַא טיט

 .עטָאלז ןבלאה א

 יד סימ קידנעגנילק ,םעקודעג ןיֹוש םיא טָאה רע -- גַאז טסעװ זא ---

 ?נ ,ןָארעלַאב טימ עלעמרעפ א ןײז טעװ -- עינָאלד רעד ףיוא תועכטמ

 ןעוו רָאנ .רעד סע ןזיא וצ ,ענפַארוקא ,ףעש עינַאּפ ,טשינ רעכָא סוייוו דיא ---
 טלעטשענּפָא "עװעמ ,, יד ךיז טָאה ,קעװַאלצַאלװ ןופ טרעקעגמוא ךיז בָאה'כ

 םענייא ןעזעג טרָאד בָאה'כ .טרָאב ייב טרָאב ,רעפמאד רעזדנוא ןבעל טַארוקַא

 ףיֹוא טוָאלעגּפָארא ּפָאק םעד ,םעשטרָאקעגנײא ןסעזעג זיא רע -- קנַאב א ףיוא

 :סעטַאמער ַא :טכַארפעג בָאה'כ .שיפ א יו טעכעדעג טָאה ןֹוא טכורב רעד

 .קענישטָאכעשמ ןייק ןיופב טײג ?"עועמ,, יד ?ײװ .קענישטָאכעשט ןייק .רעקנַארק

 ?ןקַאב עכעלבלופ טימ ,רעגנוי א ?ןעזעגסיוא רע טָאה יװ --

1208 



 2ענראפ טשינ יבא טכָאװ ךיא ...םינפ ךעלסאלב א ,גנוי יֹוזא טשינ ,ןייג .---

 ןעגנַאגעגוצ ןיא ,קרהעב א טימ ,טיהעג םיא טָאה רעכלעוו ,רענעי רָאנ ,טקנע

 2גאב יד ,טוג טשינ) :רעפעמ ײװצ סנפסכעה ,טרָאב ןיימ ןבעל ןפייװצ א וצ

 סָאװ ,טרָאװ אזא טגָאזעג רע טָאה ךָאנ ןוא ..."טקורעגּפַארא ךיז ןבַאה ןשזַאד

 | .קידחנושמ ןעזעגסיוא רימ טָאה
 געוואב א רעקידלטנאמ:ימוג רעד ךיז טָאה -- ?טרָאװ א ראפ סָאװ --

 = .?כיששץיטַאנ א קידנעמענסיורא ,ןָאטעג

 .יקיגקיּפ רעזדנוא --- שטגָאזעג רע טָאה -- ןרעוו ףַאלש זדנוא ןָאק רע , --

 רימ -- :טנַאיצילַאּפ םוצ ןוא ,פוירפרעד רענעי ךיז טָאה -- - ?קוניקימ -

 םינַאדװעסּפ םעד ןכַאה

 :ןענסנעשטש וצ ןו

 סעּפע טימ ןײג ֹוצ זיולב םוק ,ךָאנ ןפראד טסעװ זא .טלעג סָאד םע

 .ןטסָאּפ יוצולאפ ןפייא

 ,ײז רךָאנ ?ומהָאמ ,רעװָאר םוצ טנאיצילַאּפ ןטימ ןעננַאנעגקעװא ןיא רע
 מַָאה רע .טעברא רענעסירעגרעביא רעד וצ טרעקעגמוא ךיז טָאה ענסנעשטש ןיא

 .געװ רעיצוקעשז ןפיוא ןדנוושראפ ןענעז יז ןעו ,טלמעד וקיפא טשריטרַאפ

 ןיא ןקעשַאטס ןכוז ײז ןלָאז :לכיימש ןוײב א טימ טכַאלעג ןבָאה ןגיוא עני

 זיא "עוועמ,, רעד ףיוא לײװ ,ןּפַאכ דיילג טשינ ךיז ןלעװ יז !קענישטַאכעשמ

 ןַאפיּפַאק רעד ,רעטרעקיוהעגנייא ןא ,רישזַאקכַאפ .רעקנַארק א ןעוועג דעלקר
 "!רעגולק לּפַאק א זיא עוורעטס ָאגיד זא ,שניימעג בָאה'כ,, ...ןקיטעטשַאב טו

 - :עגוצ ךיז רע טָאה ,קיטימ ףיוא קעווא ןענעז עלא ןעװ ,מייצנַאטימ טשרע
 .עטַארק רעד ןיא טפַאלקעגנָא ,?עקגָאדרַאפ,, ןופ ?רעשצנעפ םוצ םעכנג

 טאהעג טשינ טיײצ ןייק בָאה'כ ,סטלאק ץלא .עקוולאװ א וטסָאה טָא --

 .ןכַאקוצּפָא

 .קיטכיוװ טשינ ---

 .ןשידפּפָא ךיד טעוװ סָאד ,עקנעילשאמ יד קנירט .קיטכיװ זיא'ס --

 טכַארפעג טשרע רע טָאה םעד ןגעוװ--ןענעלרעטנוא ךיז לָאז ןז ,רקיע רעד

 ?ןעוועג זיא סָאװ ,רעלדנע ןיוש גָאז רעבָא ---

 :קעװא ןֹוא דּפָאמ ןפיוא גנורעײמטשַאב א ןבעגעג ןבָאה ייז .טשינרַאג טָא --

 .קעגישטַאכעשמ ןייק ןרָאפעג

 .גנוריסַאּפ עצנאג יד טקיצרעד סָאה רע

 רעד רעטניה ןופ םיא וצ טכַאלענסיורא יז טָאה -- *קאינסנעשטש --
 !רָאמוה טסנַאמרַאפ וד רעבָא -- עטַארק

 .לומ-רב ַא * ט
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 ;לעזא ,טסרעקראפ וד ןעמעװ טימ ;דאז עטנַאקַאב ַא'ס .יאדווא ריד ןיפ --

 לײװ !טעברא עצנַאג יד ,שידנַאמ ,טניופעג ץלא ךיז טָאה'ס ...טסרעוו יד רעכ

 :ראפ ענטנַארק ןעװעג רימ ןטכָאװ ,טנַאװ יד ןכַאמ ןעװעג טשינ ןפלָאװ רימ ןעוו

 יטסזומ טכַאניב .טשינ !טסנגָאק ןביילב רעגנעל ,טרערעגקירוצ ,רעבָא .טיש

 ?ןזײװַאב טסעװ .ןרָא ָאפסיורא

 עלא ךיז ןעגעז ןכיגגיא לע יד וצ טרעקעגמוא ךיז רע טָאה רעטקיאוראב א

 2גיא ןיוקב ןיֹוש רע טָאה רָאנרעד ,טכַאנראפ ןיב טעבראעג ןוא ןעמוקעגנעמאזוצ

 -,ןרַאב ןוא לּפע יד טעװעקַאּפעג טעּפש זיב ,ןקעדא?ו ןוא ןלומרָאמ טימ ,ןעיירד

 :רעכיא יז ייב ןבילבראפ ןיא ל?ומרָאמ .ייה טימ סגטסַאק יד ןיא קידננײלסיױא
 .ןקומכענ

 לעװ ךיא -- טנָאזעג ענסנעשטש טָאה --- רענעלעג ןיימ ףיוא ךיז טגייל --
 .ךיז ןעװַאב

 -- טשינרָאג ראפ ןעמוקַאב טסַאה סָאװ ,טלענ סָאד ןייש ךיד טסייב'ס --

 ;כַאטרַאפ ,ןשָארג וצ ןשָארג ןעלמאז וצ טָאטש --- .טרסומעג ?ומרָאמ םיא =
 ןביילבראפ דַאשזד א ןוא ,ןעװעג דַאשזד א טסיב .ץלא וטסעוװעיק

 קעוװרעד טנָאקעג טשינ ןענסנעשטש רע טָאה ןגרָאמ ףיוא
 רעטיל ןצנאג א רָאנ ,"עלעטרעפ,, ןייק טשינ ,עכוי עשיטניה ,טסָאה וד --

 , !ןעקנורטעגסיוא

 טָאה -- ןעקנוהטעגסיוא ןעמ טָאה ,ןעקנוהפעגסיוא טָאה'מ לפיוו ---

 ןפָאלשעג ןיא רע .ּפָאק ןטעמשַאקעצ םעד קידנעיירד ,טעשטורמעג ענסנעשטש

 ןיא ןוא ,רעטעמָאליק ןעצ ןעוװעג זיא עיצַאטס רעד וצ ?ײװ ,העש א םגטסכעה
 וצ גנַאק ןעמוקעגסיוא טשינ ןיא'ס סָאװ ,טוג ךָאנ ןיא'ס .קיצנַאװצ ןטײז עדויב

 - ףיוא ךילג ןוא ןעשזדַאמ טצעזעגניירא טָאה רע ,קצָאלּפ ןייק גוצ א ףיֹוא ןשרַאװ

 | .ןזיװַאב טשינ ללכב רע טלָאװ טשינא ,קירוצ

 :עֶג ײװ טָאה ּפָאק רעד .רערוכיש ַא יװ טעכרַאעג רע סָאה גָאט ןצנַאג םעד

 טָאה ,ךיִז קידנפַאלשסיױוא טשרע .טעּפַארד ועג דמַאז יװ טָאה ןגיוא יד ןיא ,ןָאט

 עג טשינ טָאה לומרָאמ ןַא ,עיסַאּפ ַאזַא טימ טעברַא יד ןָאמעג גָאי ַא רעדיװ רע

 .םיא בילוצ ןיא סָאד זַא ,הטוש רעד ,פ כארטעג מָאה רע .ןשודיחּפָא ךיז שנַאק

 טימ טסעומשענּפָא ריז טָאה רע ?ײװ ,טלײאעג ױזַא ךיז טָאה ענסנעשטש ןוא
 | .ךָאװפימ ףיוא ןעשזדַאמ

 ריז טָאה'מ .שקידגערַאּפ ןעװעג ץְלַא ןיא רעבָאטקָא ןטשרע םעד קיטנַאמ
 ;נעשטש טָאה ןבעלרַאפ וצ ףיוא ןסנַאװַא ןיא .ןלומרָאמ טימ  ןענעכערעצ טנָאקעג

 רַאפרעד רע טָאה ,סעטָאלז קיצנַאװצ .טרעדנוה ןעמונעגּפָא םיא ייב טַאהעג ענס

 אה םינמוזמ יד קידנעמענּפָא ,קיצכַא טרעדנוה ײװצ טנַאה רעד ףיוא ןטלַאהרעד

 ךיֹוא ןיא רע .טשינ הרוחס יד רע טריפ ןגרָאמ זַא ,טרעלקרעד ןסָאלשטנַא רע

 .ןעורסייא ךיז גָאט ןייא שטָאכ זומ רע ,שטנעמ ַא

+ 

 וצ
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 :ץגמיהַא רע טָאה ,ןעװעג טשינ ץַאלּפ ןפיוא ןיא רענייק ןעװ ,גַאפ םענעי

 ךעלטסעקײץַאז יד .רעמערכ טימ טּפַאלקעגמירַא ,95ע ןוא ייה טימ ןעגַאילוי טגייפ

 טימ טעװעדַאלראפ ןטירד א ;ןטסאק ןטײװצ א ןיא טעוװעקאפעגניא יוזא ךיוא

 2אלװ .ןקעדַאלװ ןבעגעגנקעװַא קלח ןייז ןיפ טשעד יד ,עילימַאפ רעד רַאפ טכורפ

 עצנאג א ןעמוקאב ,סעומש ןקידעהעשנעכעפטע ןא ןופ טאטֿפוזער ןיא ,טָאה קעד

 גָארטפיוא ןפימ "קגעלישּפ עגימג רעד וצ, רע ןלמעלבגולפ סעשזרַאמ ןופ עגַאלפיוא

 .גײװ יװ ,ןײטשרַאֿפ טעװ רעכלעװ ,ןמַאפ םעד קימש טרעדניח ריפ לעטשוצוצ

 ,' ם= ןעמַאזוצ ןפרַאדַאכ רע טָאה קיטש טרעדנוה ןוא ,ןפוששוצרעדנַאנַאפ יײז רעט

 .עיצוקעשז ןיא ןפרַאװרהעדנַאנַאפ ןקעילָאב ןֹוא ןעשירַאמ ,ןשַאכימ טימ

 רעד .עיצוקעשז ןיא ןקימרָאמ ײכ טכַארברַאפ עגסנעשטש טָאה טנװָא םעד

 ייווצ ןברק ַא רַאפ טכַארכעג טָאה רע זַא ,ןעוועג ןדירפוצ ייזַא םיא ןיפ ןיא ןצמק

 ,טדערעגנײא םיא ץכעקנעווש םעניימעשג קעשילעק ַא יכ ןוא ןיירכ טי רעיא

 טסוטשענטַא םיא טָאה ענסנעשטש .לימ ןיא םיא ייב ןשעכהַא ןכיילב לָאז רע

 ןכַאמ וצ ןעמונעגהעטנוא ךיז טָאה ,סיװעגפיוא ןָא גנילירפ ןופ זַא ,גָאזוצ ןטיס

 םיא זיא'ס ?ײװ ,ןצכעפיוקפיוא ענייפק עגעדישרַאּפ קע !װַאלצַאלװ ןיא םיא רַאפ

 רעטעּפש ידכ ,ןעגנויצַאב עטסעכ יד ןיא רעגָאװש ןטימ ןייז וצ ןירעד ןעגנַאנעג

 ןוא ,םינינע עכעלטפעשעג ןיא טשרמולכ טײצ וצ טשייצ ןופ ןרָאפ וצ ןעמוק וצ

 .קרעמעקנטנגוי םענופ ןעגנולמאזראפ יד ףיֹוא -- ןתמארעדניא

 גערב ןפיוא ןרָאװעג טריפעגּפַא חרוחס עצנַאג יד ןיא רעכַאטקַא ןפירד םעד

 רָאנ יװ .העש ַא ףיוא טקישעּפשרַאפ ךיז טָאה רעפמַאד רעד .עיצוקעשז רעטניח

 וצ יװ ,ןפַאלעגפױרַא ףיורעד יײז ןענעז ,עלעקירב סָאד ןפרָאװעגרעבי רַא טָאה'מ

 ךיז ,טעּפַאסעג שזַא טָאה לומרָאמ זַא ,טעײמשעגנמוהא יױזַא ןכָאה ןו ( ,עקַאטַא ןַא

 ,ןַאטַאלרַאש ַא -- עכעלטננוי יד טימ קינעמילּפ םענופ טעברַא רעד ֹוצ קידנקיקיצ
 | !רעיפ:םַאלפ --- טעברא רעד ןיא רעכַא -- ןאפַאפרַאש א .לָאמנײא ןיוש

 ;וילַּפ יד ףיוא ןטסַאק ַא טימ ןיא ענסנעשטש ןעװ ,טנעמַאמ ןסיוװעג ַא ןיא

 סעשזדַאמ ןָאטעג ?צנילב ַא ?רעמצנעפ ַא ןיא טָאה ,סעמויַאק יד ןבעל ןעװעג סעצ

 ?רָא ןיא -- קילב ןקסטאווכ א טימ טצילבענקירוצ ריא שָאה רע .םינּפ טאב

 !גניגעד

 ןטימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה ענסנעשטש .טרָא ןופ טרירעג טָאה רעּפמַאד רעד
 :גערב ןפיוא טרָאד ענעי יִצ ?טיה

 :ק ?עוװכ --- ןגרַאזַאכ ריא לעװ ןעגנופיוקניא יד !טסעפ ךיז טלַאה --

 .ןרַאפ וצ ןעמ

 .ןענַאטשרַאפ טָאה קעדַאלװ רעכָא ,ןלומרָאמ וצ טשרמולכ = |
 טכיק טעשירפעג טָאה רָאטקעלּפער ַא .תושמשה:ןיכ ךָאנ ןעװעג ןיוש זיא'ס

 ;1פכיליצ טָאה סָאדטַאמ א ,ךַאילש ןרעטצניפ ןפייװ ןפייא זַאנרעפמאד רעד ןופ
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 מָאה טלמעד ,קיסיירד זיב טלײצעגנָא ,סנטסַאק יד טלײצעג לּפממעל ַא טימ קיד

 ןוא טכַא ףיֹוא ענײא ,סעיצנַאמיװק יד דָאנ םיא דָאנ טזָאלעג ענסנעשטש דיז ן

 ןטלַאהרַאפ ךיז רע טָאה רעטעּפש .ײװצ ףיוא עטייוװצ ַא ,סנטסַאק קיצנָאװצ

 ןֹוא סעומש ַא טּפַאכעג ,טרעכײררַאפ ,סַאװק ןעקנורטעג ,טעמוב םייב העש ַא

 .קעד רעד ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא

 יד ןֹופ סעכײּפש יד .םינּפ ןרעביא ןסימשעג םיא טָאה שגיוװ רעטלַאק ַא
 ?רַאפ ןבָאה ןכייה עקידלדניוװש ,עפיט יד ןיא ;קיצלירג טעקַאמשמעג ןבָאה רעדער

 ןבָאה ןעקנאדעג יד ןוא ;קירילָאק:ןידעלעס ,טכייל טרעצמילנעג ןרעטש עטקיזייא

 זיא יז וװ ,רעפמַאד ןפיוא טרעקעגמוא ךיז עַלַא רעבָא ,סעװעמ יװ טבעװשעגפיוא

 /  .קעד רעד רעטנוא עטויַאק רעכקעװַא ןיא ,ךָאד טגעָאג יֹוזַא ,ןעוװעג

 םלָאװ רע -- ענעסַאלשטנַא ,טירפ עטכייל ךיז רעטניה טרעהחעד טָאה רע

 : .רעטנזיוט ןשיוװצ טנעקרעד ײז

 | ?דלעה ןיימ טריזַאטנַאפ סָאװ ןגעוו ---

 וד סָאװ ,ןשיגירפ םעד ,םעניימ םענעי סיוא קוק'כ .ןרעטש יד ףיוא קוק'כ -- |

 ?טסקנעדעג ,טגָאזעגרָאװ ריס טסָאה

 טָאה יװ --- !טרָאװ ןרַאפ סע ךיז טסלַאה יד יו --- :טכַאלעצ ךיז טָאה יז

 | .םערָא ןרעטנוא טנַאה יד שקורעגנײרַא םיא

 ןוא טסנרע ןָאפעג גָאז ַא יז טָאה -- ןארַאפ טשינ ןיא ןרעטש אזַא --

 רעד תעב *;טיה שיגירפ ַא זיולב ןעוװעג זיא'סו --- רעיוא ןמיוא טעמכ ,לימש

 ...פריאיצָאסא דעלנײשרָאװ רימ ךיז טָאה'ס .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ

 םיא זיא ןטעלג ןקיזָאד ןופ ןוא רָאה עריא ןקַאב יד ףיוא טליֿפרעד טָאה רע |

 ןביוהעגפיוא טָאה רע .ןפיילש יד ןיא ןשיוה ןביוהעגנָא םיא טָאה ,סייה ןרָאװעג

 2 ם ַא .ַאזַא ןַארַאפ טשינ סע טסייה ןיא -- :ןקַאב יד קידנקורקעװַא ,ּפָאק םעד

 :יא ךיוה ץעגרע טילפ רע זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג רעדיװ טָאה רע -- ?ר ע מ

 | ;מלעװ רעד רעב
 ?סיוא ןַא טַאהעג בָאה'כ זַא ,טלייצרעד ריד כָאה ךיא יצ ,טשינ סייו'כ ---

 לָאמנײא .עזָאניּפש ןפורעג םיא טָאה'מ .קסריבמיס ןיא ךָאנ ,דניירפ ןשילרעט

 | ...ןיטשרַאפ וצ ןבעגעג רימ רע טָאה
 רע סָאװ --- ןייטש םענעפרַאװעג םעד ןנעװ םַאזקרעמפיוא טרעהעג טָאה יז |

 םענופ טילפי רע זַא -- יַאדװַא ?ןטכַארט שנָאקעג טכָאװ רע ןעוו ,טכַארטענ טלָאװ

 .ןליוו םענעגיא

 ו

 ַא ןטייהוורפ ןופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג זוא לטיה ַאזַא ;ןפַאלקש עטיירפַאב ןגָארטעג

 ןוא עיצולָאװער רעשיווצנַארּפ רעזַאושזרוב רעד תעב ןגָארמעג םיא ןבָאה ןכלעיַא

 .רענובָאקַאו וד ,ןטָאליקנַאס יד טרעדנוהרָאז ןטנצכַא
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 (ע 2 =
 / ןַא ,טגַאזעג ץעגרע ןייש טָאה םלעננע ...טשינ םייווזכב שא רעיירפ --- פער

 5 א זויולש זי טיוק? לעומר עמ קיג" ןוא
 2 טָאה רעפמאד רעד .ןגינעװאקב ןַא ימיו עסיוועג א ןענַאטשעג ןענעז ײז

 :עמענוצּפָא ,יקסריוַאב טרַאװעג טָאה'ס וװ ,עציװַאלװַאּפ ןיא ןייש רעד רעטניא טרָאב ןשכער ןטיט קידנעײנרעשנירַא ,רעכעלעמַאּפ ןײג ןביוהעג
 צו .יקצנ גערַאב/ עטרבהח יד ןיא ןענג
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 י-8| :;* 2 .8
 קי צ נג א װ צ רצ 4 יז -6 7

 ךיז זיא ןבעל סָאד ןוא ,טרעדנעעג טשינ טשינרָאנ ךיז טָאה דעלרעסיוא

 .געו םענעטַארטעגסיוא {ײז טימ ןעגנַאגעג

 :וקעג זיא שניוװ רעד ןעוו ,גיול טימ טמעטָאעג לָאמַא יװ טָאה קעווַאלצָאלװ :

 :ענ טָאה'ס ןעװו ,עװַאק:האובת רעטנערבעג טימ ןוא ,"עזָאלולעצ , רעד ןופ ןעמ
 םוצ ןגיוצעג ץלַא םָארטשנ:טּפיוה ריא טימ ךיז טָאה לסײוװ יד .ןעמַאב ןופ ןזָאלב

 גילשרַאפ ,"עקירעמא , ןופ ןעמיוק םעד ןוא עקיליזַאב רעד ןשיװצ ,גערב ןקניל |

 ."בולק:רערעדור , םייכ עקשטגָאיװַאלגז ןופ גנוצפעל יד קידנעמ

 רעטליײהעגסיוא רעד ךָאנ ,ךיז טָאה קעשאטס :עבקעז יד ןעוװעג ןענעז םירבח יד

 :םפעכ ןיפ ןָאלטעברַא ,יקסרויַאב ;טעכהַא:ײרעילומ רעד וצ טרעקעגנמיא .,דנוװ !

 ןוא ;טרָאװ ןפיוא טפַאהרעטסומ ןעילעפ טימ טבעלעג רעפיײו טָאה ,רעבמעמ
 ענרעצליה ןפיוקרַאפ ןפימ ןפלָאהע;כױרַא טציא ךיז טַאה רעכלעוו ,יקסװָאקילװאנ

 2נײװעגרעסיױא ךעלעגיופ יד םצינשעגסיוא טָאה רע .קרַאמ ןטלַא ןפיוא דעלעגייפ

 ךיז ײז ןכבָאה רַאפרעד ,קינײװעגיא עלעיא ןרעײלב ַא טימ קידהאצמח ךעל

 .עקידעבעל יװ ךעלעבענש יד פימ קידנּפַאלקוצ ,טלקָאשעג דנַאנַאכרוד

 ןיוש טָאה עטַאט רעד :ליצ םוצ ןעגנַאנעג עילָאװַאּפ עלַא ןענעז םייח רעד ןיא = |

 :ַאמ הוא סנַאװַא ןטגָאזעגוצ ַא -- סעילַאװ ,רכק ןבלַאה ַא סנגייא ןייז טגָאמרַאפ

 ,ןישַאמ עטרעפ יד גנַאג ןיא ןרעװ טזָאלעג טעוװס ןעװ ,טנעמָאמ ןפימ טסיניש
 קיטקַארּפ ףיֹוא ןעמוקַאבנײרַא ךעלדנע ןסרוק:סלדנַאה יד רָאנ ךיז טָאה ענכַאק

 ץענ רעד ןיא ןפהָאוװעג רעמייוו יז טָאה עקנַארעװ ןייא זיולב --- ןיקצענָאק וצ
 .ןטכילפ ןֹוא ןטעברַא עקיבוטש יד ןופ

 מַאה ןגעוופסעדנופ ןוא ,עב בלעז סָאד קנופ ןעזענסיוא דעלרעסיוא טָאה ץלַא

 ןופ טרעקעגמיא ךיז טלָאװ רע יװ ,טליפענּפָא שרעדנַא טציא ענסנעשטש סע
 .טייוו רעײז

 ןעמונענרעביא רשפא רעדַא ,ןעשזדַאמ ןבעל טקיפײצעגנסיוא ךיז טָאה רע

 ןוא רעפיט רעטציא ןעמונַאב ץלַא טָאה ,יוװייס ,ןכַאז ףיוא ןקוק ןופ ןפוא ריא

 רעּפ רענעגייא רעד שימ טשינ ןכַאז ןוא ןשטנעמ קידנדניברַאפ ,סנפייוו רעד ןופ/
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 זַא ,ףיורעד לָאמלײט טּפאכעג ךיוא ךיז ןוא ,ךַאז:רעטעברא רעד טימ .רָאנ ,ןָאז

 | ."םעמעט יו ,ןכַאז טכארטַאב רע,

 עג טשינ מָאה !עמעמ ַא -- ןָאטעג טכַארט ַא רע טָאה ,לשמל ,ןמַאט ןגעוו

 לע ,רעילסעט רעקילעפו רעד מָא ,עטַאמ רעד רעבָא ,ערעסָאװ א ,יונעג טסוװ

 לָאז ,טגורג לקיטש ַא/ א אשקנעב תמחמ ןרָאװעג טענכעסעגנייא ןיא רעכ

 ןעועג זיא סָאד -- םנגייא יבֲא ,פיוש ןכָאנ ײדָאב ,שזַאטנעמצ ןפיוא ןיז שמָאב

 .רעטבייל ןײיק טשינ ירמנק ןוא ןינע רעניימעגלא ןַא

 עװעג דיוא זיא ןעגנופכַארפַאב ענײמעגלַא ,עקידנדימנייא רַאפ עמעט א

 ןברק רעד ,זעקנַארעװ ןיפ עילָאד יד ןוא ;טסינוטרַאּפַא רעקיששילנ ַא --- קעילאוו

 גנופַאלקשרַאפ אזַא ןיא ןרָאװעג ןבירפעגנײרַא זיא עכלעוו ,עילימַאפ רעד ןופ

 ןוא ;ןעוװעג קיעפ טשינ ריז ןעוועפנוב וצ וליפַא ןיוש זיא יז זַא ,שינרעטצניפ ןוא

 םלַא טלָאצעגמוא ענכַאק טעברַאעג טָאה ָארויב ןיא םיא ייב סָאװ ,יקצענַאק ןַאט

 יקםיָאמַאז מעברַאעג םגקירעביא ןבַאה'פ ןעמעװ ףיוא ,קיטקַארּפ רעד רַאפ קנַאד

 ?רעדנַאנַאפ ןרידַאגירב ךהוד טָאה יקצענָאק לײװ ,סרעטסוש רעקװַאלצַאלװ יד ןוג

 ייז ןופ לּפמעטש םעד טגייקעג ןיא סעּפולַאכ יד ןשיװצ ןלַאירעטַאמ טלײטעג

 פ עטסניימעג יד --- סעקינּפולַאכ יד ןופ גרַאװכוש םעד ףיוא עמחיפ

 .ןָאפעג נָאז 8 עשזדַאמ לָאמַא טָאה -- רענייטש ןלַאינַאלַאק א ףיוא גנוצונסיוא

 ןיא רע זַא ,ןענסנעשטש טרעלקרעד טמא:סגנוריגער ןיא מָאהימ ןעװ וליּפַא

 טשינ םישרח ירד ןיפ ךשמ ןיא ךיז פאה רע ?ײװ ,ץנעדיוװע רעד 7 א ןַארַאפ טשינ

 גטַארטסיגַאמ ןײק ףיוא ןקיש טשיג םיא ןעמ ןַאק רַאפרעד ןֹוא ,טרירטסינער

 ןרעטניה ענעי ט?דיזעגסיוא טשינ ,טכַאקענפיוא טשינ ךיז רע טָאה -- םעברא

 ןופ  טנַאקַאב םיא . ןענעז עכלעוו ,סעקינטַאפע עטרעיוזרַאפ ענעי ,?רעטצנעפ

 יוזאיוו) .גנורעכיזראפ רעלאיצַאה רעד ןיא טעבהא רעד ןופ ,ווושרעדנא ץענרע

 ןײז .טכַארטעג ײע טָאה םעד ןגעװ ןיולב -- ?"עלַא ָאד יײז ןעמ טריזינַא גיא

 גםע=רַא עכַאמ רעצנַאג רעד ןיפ עדווירק רעד ןיא טזײלעגפיוא ךיז טָאה עדוװירק

 קעװַא זיא רע, .ףרָאד ןפיוא ןטסנידרַאפ טכוזעג טײצײרעמוז ןבָאה עכלעוו עז

 ,טייקנדירפוצ םימ טלעטשעגטסעפ טמַא:סגנוריגער ןיא ןעמ טָאה -- "םַאכ םוצ

 ײז ךיז טָאה קיטכיטַאטס יד ןכלעװ בילוצ ,חמישר רעד ןופ קידגכיירטשסיוא

 .טסברַאה ןדעי טרעסעברַאפ

 עמנַאקַאב טוג טרעדנעעג ןבָאה ןעמינעג לָאמַארַאּפ תולרוג עכעפששנעמ יד
 וליפא ,שרעדנא קידנעטשלופ ןעזעגסיוא טָאה טָאטש יד ,עטכארטעגכרוד ,ןכאז

 ךורעג ןרעפראש א טימ ,טנערבעגכרוד רעמ יװ ןעװעג זיא ריא רעביא טפוֿפ יד

 .ןזייא וליפַא ךריד ףוס:?כ:ףוס שסערפ סָאװ ,סרעײז ןופ

 סעטָאלז קיצכַא טרעדנוה ייוװצ יד .טלעג ייב רעבָא ,טעברַא ןַא ןעוועג זיא רע

 רעד טיול .םישדח ייווצ ףיוא ןפסקינײוװמוצ ןבעל סָאד טרעכיזרַאפ םיא ןבַאה

 רעביא ?רעמיצ ַא ןעגנודעג רע טָאה סטראבויל יד ןופ ףליהשי יס רעד טימ זוא הצע
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 ןוא סָאקוא ןיא ןגיוכעג רַאד ַא טימ ןייהנרעמוו עקיזָאד סָאד ןטכַאהטַאמ ןתעב .ײז

 ץפ'ס ןַא ,ןיילב טקרעמַאב קעשַאטס טָאה ,עילעטס רעטקידנעעגסיוא:טשינ

 -ע טָאה -- ןײמעגלַא ןיא ןוא ,ןוויוא ןַא ( טלעטשענקעוװַא רע טָאה ;ןווייא ןַא

 .ןיײז יצ ףרַאד'ס יװ טַארוקַא ריפרַאװק ַא -- טגַאזעג

 2 עטצעפ יד יב ,סטגײלעגּפָא ךעלנייװעגרעסיױא ןא ןעוועג זיא טרָא סָאד

 רעפצנעפ ןכרוד .רערעטיש ץלַא ןיוש טרעװ טָאג יד וװ ,עקסנוהָאש רעד ןופ ןרעמי

 רָאנרעד ןיא ריִּפַאּפ:עלַאמס ןופ ךַאד ַא ףיֹוא ןעגנירּפשסױרַא טנַאקעג ןעמ טָאה

 ;ענּפַארַא ןעגנַאהּפָא יירד שימ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןטרָאג א ןיא ןזָאלּפָארַא ריז

 :אש ןפיוא קילבסיוא רעטונג ַא ןעװעג ןיא רעטצנעפ םענופ ,?םייוו רעד יצ זָאל

 2;רַאװנירג עטיירב יד וצ ןֹוא ,קחרמ םוצ ןיא טָאטש רעד ֹוצ ,ןטיײז עדייב ןיא ייס

 טָא ןופ רעמיטננייא רעד ,שטיװשיננַאי טכַאּפ ןיא ןפלַאהעג טָאה'ס סָאװ ,רעדלעפ

 - ."טניוװ ןפיוא ןיוה סָאד , ןעמַאנ ןרעלוּפַאּפ ןטימ עיסעסָאּפ רעד

 ריז ,ןעועג הדומ קעשַאטס טָאה -- ןעמיוק ַא ןיא יו ,טזָאלב'ס ,תמאכ ---

 .ןסיורד ןיפ ןרעמָאי םוצ קיד ונכרָאהנײא

 ענרעצליה עמַאזניא סָאד ?ײװ ,טייצ רעדעי וצ ,דימת ןזָאלבעג ַאד טָאה'פ

 טלעטשעגסיורַא ,טלעטשרַאפ טשינ דַאז םוש ןייק ןופ ,דיוה ןענַאטשעג ןיא ןייה
 י .רעדלעפ יד ןֹוא ךייט םענופ ןטניװ יד ןגעק

 ,?ןײה:רעטרַאּפ ַא ןעוועג סָאד ןזיא ,קירוצ רָאי קיצנָאװצ .ַא טימ ,טלמונַא

 ;אש רעטַאלג רעד ןיא ענעמיטשעגנייא ײ רַאק ךרוד שינַארג ףיוא טכַאמעגכַאנ

 2נַאל ַא ןרָאװעג ןבילקעגוצ זיא ברַאֿפ יד ;רענייטש ןיפ םערָאפ רעה ןיא עקוועיל

 טזָאלעגנײרַא ןיא רעלעוויר יד ןיא ןוא ,עלַאשנעמונַאמ א ,עקידװעפלַאהנַא

 :ג8י טָאה רעטעּפש !רעניימש ףיוא ךַאמ יװ טשּרמולכ --- ?מיש רעקיטייצ ןרָאװ

 רע וװ ,ןיזַאנַאמ א ףווא םענייא ,ןעייבעגרעביא ײװצ טלעטשעגפיוא שטיוועינ

 ןפייוװצ םעד ,גייצעגײרעגפרעג ערעליפטרעוו סָאד ןוא העירז יד ןפ?אהעג פַאה

 - ןרעפניח ןופ ,טעװעקַאילבענּפָא ברַאפ יד טָאה טייצ רעד טימ .ןרָאטַאקַאל רַאפ

 עפיוה:קידוהמ ,עקיבַאמ ,עטרעזַאֿפעצ ,עטלַא םָאד טקוקעגפױהַא טָאה טינַארג

 ,ךַאד ןפיוא סרעקיוה יװצ טימ ייטניװ ןפיוא זיוה , עצנַאנ סָאד טָא ןוא ---ץלָאה
 - יד

 ,למעק ַא וצ ןעװעג ךעלנע ןיא ,עדרַאמ א יוװ טנרָאפנופ םיױבנטשַאק ַא טיפ

 עֶנ

 שש

 .רעבײרטנָא ןרַאפ עגר ַא טינקעגרעדינַא טָאה סָאװ
 רעטעװעקַאילבעגּפָא ןַא ןימיוועיגנַא ןעמונרַאפ טָאה רעטרַאּפ ןבלַאה ַא

 ?עדנַא רעד ןיא .זיוח ןייז ןופ רעגייטמש ןפיוא רעטכַאסעטכַאנ א ,תובישח ןייז ןופ
 209 יד ךיק ַא טימ בוש א ןיא םניווװעג ,ריש ַא ןגעק ריט ַא ,ןבָאה טפלעה ר רער

 סָאװ רעמ טשינ ,גנוניוװ ַאזַא טקנוּפ ןיא ,יקסיָאמַאז רעטסוש רעד ןוא ספרַאב

 .קַאינָאק יװ ןעוועג ברַאה דעלעהניוו ןוא יילק ,רעדעפ םיפיוצ טו יד זיא
 :רעדינש ןייז .דימת טשינ ןוא עקנעליטש .,ןיֵלַא טעברַאעג טָאה טרַאבויל

 טָאה עילימַאפ יד .ענעטעבעגסיוא טסיירדמוא ןַא ,עקילעפוצ ַא ןעועג זיא טעברַא
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 ויפ סָארק ַא ןיא עװַאּפעלקס ַא יװ טסנידראפ ריא ןיפ עװע רקיעכ ןפלאהעגסיוא

 ןעיסַאּפ רעזײק א טיס ,קידלמומפ סטעבראעג טָאה ןגעקַאד יקסיַאמַאז .גייצנדייז

 :עג ײװצ ןוא לגגיײגרעל א ,בייו ןטימ דנאנייה ,טכאנ רעכלאה יב ןעגינאב ןופ

 יר טכַארבעגנעמַאזוצ םיא ןכָאה'ס םָאװ ,גרַאװכיש ןטימ קידגנַאינָא םיוק ,ןלעז

 2רעדנאנאפ רע טַאה יז ןשיװצ ?ײװ רעוועקעװשפ יד שרעדנַא רעדַא ,סרעּפַאלק
 + יד

 ּנ

 רערעי יװ ןעמונעגּפַא יײז ןיפ ךָאנרעד טעכרַא יד ןיא רעדעל םיקצענַאק טליפעג

 .ןײר:רעביוז ףיוא קידנקידגעפיורא ,רידאגירכ:רעצופ

 םינבש רַאפ קידגכַאה ,ייבעגוצ ןטכער םעגיא טניוװעג טָאה ענסנעשטש

 ?רעטנוא ןפוא טקיקעג טשינ ,ןעװעג ײז ןענעז עדייב ..סרעטסוש סיקסיָאמאז

 סימ ,עקירגרערקיגײװ ,ענעגייבעגנייא סגײצלַא ,פרעדגוחרָאי ןכלאה א ןיא דיש

 םעצ'פו :ןפַאלשרעה טשינ ןתמחמ ןבעל בירפ ַא טיפ ,ןעגנוק ןיא סענאט עקגַארק
 2 אתא 8 ע

 -- ריז קידגעגָאטהעד ,ץעיּפמַאל רעטלא רעד .קירוצ ןיא רעדנעלעג םוצ ?קגעב

 :לקיצ .פעז עמנוכעג טײצ וצ טײצ ןופ ךיז טָאה -- "!שטנעמ ַא ךיוא ןיב ךיא,

 עג ןוא טײקבעלשטנעמ ןײז רַאפ טיוט םיצ טרוכישעג רע טאה טפמעד .קיפרַא

 ;םייא עדרַאמ יד ר - לע ריא , :רעטצנעפ םעשטיװעיגנַאי ןיא רענייטש ןפרָאװ

 ןגיוצעגקיריצ טָאה שמיוועיגנַאי רעקידתונדחּפ רעד "!עיסימסקע עכיוה ,ןשמַאּפ

 טא טרעמכ גענסיוא םורַא געט עכעלפע ןיא דיז טַאה ןיעיּפמַאֿפ ןעישימסקע יד

 .הקנעב םוצ טרעקענקיריצ

 רעה ףײא רָאי סקעז ןיוש ,לרוחכ קירעינצכעז ַא ,עקשירװַאװ ץַאנגיא ןוא

 ,םיטש םענסנעשטש ןיא -גָאמנ ײא קידנכרָאהנײא ,ריז טָאה ,ןיקסיָאמאז ייב רע

 .גיוא ףיוא גיוא ןָאטעג גָאז א

 "!םירבח ,סױרַא טייג, :עקמרַאקעיּפ רעד ףיוא א טרעהעג לָאטַא ךיוא כָאה'כ ---

 שנאה ףיוא טמוק שַאנגיא ,סע זיא יװַא :טקיטעטשַאכ םע מָאה קעשאטס

 .רעקיסיילפ ַא -- ןטעכרַא

 טבי רעשירעטסיש רעד רַאפ רוטַארעטיפ ןכעגעג רעטעּפש םיא מַאה'מ

 ,(טינשּפַא;טגנוי ןפיוא רקיע רעד םעבראעג טײצ רענעי וצ טָאה קעש שאטס)

 רַאפ טנעלפ ענסנעשטש .ןענכנעשטש יב ןעמוקפיונוצ דיז ײז ןגעֿפפ ןילַא ןוא

 הרע ויא ײז ןשיװצ יו ליפ א ףיוא ןענעיײק ,ןיקסװַאקילװַאג ייב לַאמַא יװ ,ייז

 רענעייק רעטשסעכ רעד ןעװעג

 ןפיוא עזָאלטעכרַא ירד ײב רעהיפֿפדער רעד | ןעוועג זיא רעכלעוװ --- יקסרויאכ

 ,טקײמעגרעדגַאנַאפ ךעלטנרַא טָאה ןוא "עזָאלולעצ , רעד ןיפ יע עקנַאל , טעגיר

 רעדָא גנודַאלסייא .עדעי ,"ןָאזעס ןקילײפײצ , ןטּפאכעג ןדעי ,ײרד רעד טםיול

 םוקפיונוצ ךכָאנ גָאט ןטײװצ ןפיוא טָאה -- ןלאנאק יד ייב טעברא עקיג ַאט;רַאּפ א

 םױרַא ,עקהחכח ןייז טימ עכירטס  ַא רעטנוא ןיעגרש קידנציז ,ןענכנעשמש יב
 .2ס

 יד ןטלָאװ רָאזנעצ םעד זא ,ןכאז עכפעזא גנוטייצ רעשהכוקמ א ןופ טנעײלעג
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 םענײק ןַא ,טפקישעג ױזַא טכַאמעג רימת סע טָאה רע ןיא .ןכַארקעגקיױרַא ןגיוא

 ?ןענעיײל ?ללכב רע ןָאק יצ :ןעלפייווצ וצ ןלַאפעגניא טשינ טלָאװ
 רָאּפש טַאהַײג טָאה ,טעברַא שכוזענ ץלַא ךָאנ טָאה .רעבלעוו , ,ענסנעשטש

 רָאפ וצ !עמיק וצ ידכ ,ןתוחילש עניילק סלומרָאמ ןריפסייג

 םעד ןופ זעגנלמַאזרַאפ יד ףיוא עיציקעשז ןייק שחוח ןדעי שמַאכ תוחפח:לכ}

 ה לָאמנײא .םינינע:רּפָאמ ךיוא ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רע .?לרעמעקײמ ז ק

 ?זיה םָאד טכוזעגפיוא טָאה רע ווו ,ץעניַאחבויפ ןייק טקישעגסיױרַא םיא ןעמ

 םָאד ןבעגעגרעביא ריא ןוא ,טסינישאמ א ךָאנ הנמלא ןא ,יקסניװטָאלס עיגאלעּפ

 ב קידנרירַאב ,עטריטסערַא:טילַאּפ יד רַאפ ןרָאװעגנ שלמַאזעג זיא סָאװ ,טלעג

 :יא עטק'דלושַאכ ערעדנַא יד ןוא ןקישטנעשַאי ןופ עווארפס יד טייהנגעלעג רעד

 ?רעטנוא ןיוש ךיז טָאה ,טקעטשענסיורא ךיז טָאה'ס יװ .עיצוקעשז ןיא טנוב םעגו
 :םנעשטמש רעכלעוו זגעוו ,רעננילק טַאקַאװדא ינאּפ יד ןקידייטראפ וצ יז ןעמונעג

 דעד ןיא טנדרָאעגניײא רעגניקק יד ריא טָאה סָאד :ןעשזדַאמ ןופ טרעהעג טָאה ענ

 | | ."עזָאלולעצ,

 .ןופ ,יקכניװמָאלס עכָאב רעד יב ןעװעג רע זיא ,רעגנעל םשינ ,העש ײװצ

 ןבעג ,ץלא ןגעוו ןגערפוצסיוא םיא ןזיװַאב ןגעװפסעדנופו טָאה יז רעבָא ,גוצ וצ גוצ

 .ןָאטרעביא ןוא ןסעוצּפָא

 ןָאטעג גערפ א םוטּפאר יז טָאה -- ?ןטניה ָאד וטסָאה רעלטנגייא סָאװ --

 ףרַאד סָאד -- .טסורב רעד ףיוא עקרַאנירַאמ יד קידנעמענרעדנַאנַאפ ,שיט םייכ

 | | !?דמעה א ןײז

 ?םֵארגַא ןַא טימ טעיליּפשרַאפ ןוא קידורב ןעוועג ךעפקריוװ זיא דמעה סָאד |

 .ןענעײלּפָארַא טכייל ץלַא טנָאקעג ןופרעד טָאה יקסניװטָאלס .זדֿפַאה ןרעטנוא עק

 יז טָאה -- ריד רַאפ ןגרָאז לָאז'ס רעוװ ,ךיא עז ,רענייק ָאטשינ זיא'ס ---

 ןקישוצ ךַאנרעד ןוא ןשַאװסיױא ריד סע ?כיא ,סיוא סע ומ --- ,טליפעגפימ םיא

 .ןצעמע ךריוד
 !רימ רַאפ ןשַאװ טכָאז ריא ,טלעפ סָאד ךָאנ ,ריא םעז ,ינ --

 ?ירװעדיר ןוא עקיטכיש ַא ,עפַאש רעד ייב טערָאּפעג ןיוש ךיז טָאה יז רעבָא = |

 ,ןרַאּפש טשינ ךיז ןעמ ןָאק רימ טימ -- .שעװ סנַאמ םעניא טכוזעג ןיוש ,גק

 זעװעג זיא יז .טשינ תמאב ןָאקי עמ זַא ,טפיפעג טָאה ענסנעשטש ןוא --- עלענו

 זיא יז זַא ןביילג םוצ טשינ ,,עשיפרָאד תמאב א ,ענעגייא ןא ןוא עמושּפ ַא

 ?ױצנַארפ טנָאקעג טָאה יז .ןירערעק ַא זיא יז --- זא ,ףרָאד ןופ ןעוועג טשינ ללכב

 ןסיװעג י יב רע דניק יד טנרעלעג ןבָאה יז לָאז טנגוי רעד ןיא .שיסור ןוא-שיז

 ןכלעוו ךָאנ ,טַאמנעמא רעשיטנעדוטס רענעי ןעמוקעגרַאפ זיא'ס ןענַאװ זיב ,טשר'פ

 יו ד דסח א יו --- ריביס ריא ראפ ןוא קָאריװ רעכעלקערש רעד ןעמוקעג זיא'ס

 וי .רַאצ ןפיוא ןעוועג זיא טַאטנעטַא רעד

 רע טַאה ,דמעה רעביוז ַא ןוא ןעבא ַא2 רעד ןופ ןעגנַאגעגקעװַא זיא רע ןעוו

 שיר 6

 טָאז
 ןופ

 ל
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 :רָאג -- טײקרעכייז ַא סעּפע ןופ ,טײקמערַאװ ַא םעּפע ןופ ליפעג סָאד טַאהעג

 | ...רמעה םענופ טשינ

 ;עגמיוא ןפימ רבח ַא םיא וצ םעװַאיעג ךיז טָאה םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא

 .ןעמענקירוצ טלָאװעג טשינ רע טָאה עטנרַאבעג סָאד רעבָא ,דמעה םענעשאוו
 ,טיונ ןיא טשינ ךיז טניפעג רע זא ,טרעלקעגפיוא טסיזמוא םיא טָאה ענסנעשטש

 לַאהרַאפ דיז יב סע טלָאז ריא ,טגַאזעג טָאה עבָאב יד -- .שעברַא רע זַא

 .קגעדנָא ןַא
 טפייטעג טָאה ןענַאהנײטש .ןענַאמרעה יב טעברַאעג טלמעד ןיֹוש טָאה רע |

 רעק'צפײל רעד ףיוא ?עדָאמי ַא טיוק ןישַאמ:ריּפַאּפ עטסעינ יד דנַאלשטיוד ןיא

 "ץזָאללעצ) ןיא טָאה'מ עכלעוו ,ץנערוקנַאק רעסיוא רעדנווו  ַא ,גנולעטשסיוא

 ,יבעג סיהנ ַא טלעטשעגפיוא ריא רַאפ טָאהמ ."ןישַאמ עטרעפ יד ןפורעג

 רעלמעג טָאה קינײװעגיא ייבעג ןקיזָאד ןיא עקרַאילַאטס עצנַאג יד ןכַאמ יצ ןיא

 עשינַאכעמ קיסיירד זיב ,טַאטשרַאוװ רעשּפיח ַא ,ןַאמרעה ןעמונעגרעטנוא דיז

 :עמ שירפ יד .יורטוצ ןײיק טַאהעג רעיז טשינ רָאנ טָאה רע עכלעו וצ ,דרעפ

 עשירעפעכרַאטנַאה עטרעטלעראפ יד טעװעמַאהעג ןבָאה עיצקודַארּפ עפריזינַאכ

 רַאפ ךיז טייקטרעפיברַאפ רעשינקז םימ טָאה סעדייז יד ןיפ טסײג רעד ,םינכוא
 ףיוא טלַאטשנַא םעגדעדַאמ םעד ךיז קידנעגַאמרעד נסנעשמע ןוא -- טקידיופ

 ףעש ןיײז טַאה ,ןַאנעז ןַאט ןופ ןײז טשינ לָאז סָאד יװ לוש עפטוג יד ,לַאװהָאּפ

 ,ןרעדנע ןזַאל ךיז טלָאװ סָאװ ,םענעי ןוא םעד ףיוא םאזקרעמפיוא טכאמעג

 ;גנײצרעכיא ךיז ,ךַאגרעד ,ןעוועגופ םוצ טלעטשעג ןַאמרעה םיא טָאה הקוחתכק

 עצנאג יד רערעמ ץלא רעטיײװ סָאװ םיא ןעױרטנָא ןביױהעגנָא ,ךעלעמאפ קיד

 | .גננופעבראאב:ןישַאמו

 סָאר זַא ,ןגָאז טגַאקעג ענסנעשמש טָאה טכַאנײ ;לאװַאנרַאק דעד םיהא זַא יֹױוזַא

 ךיז סָאװ ַאטשיג ,קדצניג רעײז ןיוש הלחתח ַא רַאפ יװ ןיא קיסיירדנואריפ רָאי

 ביִלַאב ןוא ערעביוז ,טעברַא טָאה ,ּפָאק ןרעביא דַאד ַא טָאה רע .ןגָאלקרַאפ וצ

 רעד ןיא .קַאה רעד טומ ?ץַאלּפצלַאה), ןפיוא יװ רעמ טגידרַאפ .טעברַא עט

 עמ זַא ,ףרַאד ןעמ וו ,טסיײװ עמ .רעיוא ןייא ףיוא ןעמשלַא טימ רע ןיא ײשרַאּפ
 רַאג דיז ןליפ ןוא ,םיא ןצעש ןוא ןטכַא םירכח יד זָאפרַאפ םיא ףייא ךיז ןָאק

 לײוװ ,עכאנפיוא רעכעלרעפעג א זעב יײז טימ ןעמאזוצ  זיא רע ןעוו ,שדעדנַאו

 םיא טײנ'ס ,טוג ךיז טעכרַא ןעדימ טימ זא ,טלעטשעגנייא יוזַא ןיוש ךיז טָאה'ס
 !לזמ=רב ַא -- ןביולג ןוא גנונעקדענַא ןֹופ םש רעגעי ךָאנ

 ,תוחור ידלַא ןוצ ,קילג ןשלווייט ןסיזָאד ןייז ףיוא טלכײמשעג ןיולב טָאהו רע
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 ,ןיהווו ןוא סָאװ טימ םנײצלַא טזַאלעג ךיז ןוא ,טעברַא רעד וצ טּפַאכעג דיז ןוא

 סָאװ ,ןעקנַאדעג עדניקב ןיא עטסיומוא יד זופ ,ןעשזדַאמ ןופ דעמייוװ סָאװ יבא

 רעדנילב ַא - עו ַאזעג שרעד ומַא ,ןלעװ םיא טלָאװ יז ןעוו ,ןעוועג יבא טלָאװ

 !ןוז יד ןעזעג טלַאוװ



 .םמטרַאבויק יד יב קיפימ ןכַאנ ,ןדייסו תבש םֹוא ,ןפלעװ ןייז רע טגעלפ ךיז ייב

 ןייג וצ םוק -- ןטעכרַאפ עגייפ םיא טָאה -- ןציז וצ טרָאד !טסָאה סָאװ ---

 .ןעײרטרעד ךיז טעוװ עווע ןֹוא ,טדַאװ ןיימ ףיוא ,שיפ עטוג .שיס ףיוא

 עווע ליײװ ,פיײז ריא ןופ ןגיל רעכעלפעה א ןעװעג ,דיז טײטשרַאפ ,זיא סָאד

 ןיײװדניק ןופ ןכעל סָאד .ןעיירפרעד טנָאקעג טשינ ךַאז םוש ןייק פיּכ ךיז טָאה

 2וא ןליפעג עֶלַא טגנירדעגסױרַא דיא ןופ טָאה ,סטדנעשעג ןוא טנטַארטעצ א ,ןָא
 ןיוש ,טפנוקוצ רעד טימ טבעפעג טָאה יז ;ןַארַאפ זיא'ס סָאוװ ,םעד וצ סַאה רעפ
 ןקיביא ןפימ ,רָאי קיצנַאװצ ןיאו רַאּפ יד ףיוא טקוקעג טשינ ,עטלַא ןַא רעײז

 שישטנַאטקעס ןײלַא ךיז ןיא ןוא ןפלַאק ַא ?כש א ףיוא ,?כש ןפזוא ץלַא ןעמענ

 .םענעטָאלשעגּפָא

 טישּפ עגייפ טָאה ,הדועס רעד וצ תבש ףיוא ןענסנעשטש קידנפעכראפ,ןײג

 ,ןטַאפ םעד ןליפ ןזָאל רעקיגײװ טסַאג ןבילוצ לָאז יז ,ןעוע ןריּפמערק טלָאװ

 ?נזעװנַא יא יז סָאװ ,טימרעד םיא בילוצ טגנערב יז ןברק ןסיירג ַא רַאפ סָאװ

 ןענסנעשטש ."ךעלטשער:רוטלוק עטקמישרַאפ ןופ ענימָאטנַאפ , אזַא יב קיד

 ;נײשרָאװ רָאנ ןענעז ןכַאז עקיזָאד יד זַא ,ןזײװסיױוא דימת טלמעד ךיז טגעלפ

 +-טײג ,לשמל ,םיא לי .,טנורג ןזיב עטבעלענסיוא ןייק טשינ ןעווע ייב ךיוא ךעל

 וא ,עוַאקעשפ .ןָא טשינ ןצנַאגניא רַאג גנוריפ עשיקקָארָאמרַא םנמַאמ םעד

 ןפואו ןטסכעלפייד ןפיוא רע טָאה ,החועס רעשידיי אזַא ףיוא ,עדמערפ ייב טשרע

 ןוא וװ רעכָא .ןיא רע קיכיולגמוא קידתמא יװ ,קעװַא זיא רע טיײװ ײװ ,ןעזרעד

 טנָאקעג טשינ ןפוא םושב ךיז רע טָאה סָאד ,טלעװ ענעי ןריולרַאפ אה רע ןעווי

 .ןכַאמ רָאלק

 ןטסקינײװמוצ טרַאב;ק עילקימַאפ רעצנַאג רעד ןופ םוהעד טָאה ענכנעשטש

 .יטראּפ רעד ןבעגעגרעכיא זיא סָאװ ,שמנעמ םעד ,עטרבח יד ,ןעװע טאהעג ביל

 ןרַאפ טירּפס טימ ,עקידקמומ ןוא עשיכיטס א ,עגייפ ןעוועג רעטנענ םיא זיא/ס +

 2געמישנעס רענעגרָאברַאפ רעקידבוט:םוי םימ ןוא ךיז ןקידײשרַאפ ןכעפנעטנַאט

 ?עיוהפ יד ןכרָאהסיוא לָאמ ןטסקפיוו םוצ שסייוו רע שנַאקעג טָאה רע .טײקלַאפ

 ;עגכיוא טָאה'ס ןכלעוו רַאפ ,דניק ןגולק ,ןטוג םעד ,ןעקמיש ןקעװ השעמ עסיר

 רעכלעוו ,ןעקמיש ןגעװ ,היאר יד טעװעטַארעג םיא םלָאוװ סָאוו ,ןּפָארפי ןייא טלעמ

 ענסנעשטש .ןעגייפ רעטלַא דעד רַאפ טשינ רעבָא ,עלַא רַאֿפ ןברָאטשענּפָא ןיא

 -- שיפ ןוא טנלָאשט עריא ,ץירַאה ןֹוא ןקַאב עקידנעמַאלפ עריא טַאהעג ביל פַאה

 :ַאװ ןגָארטעג ,ןוויוא םעד תכש טצייהעגנייא ,ןטעבעג טָאה יז רָאנ ןעוו ,ןרעג ןוא

 | יוג:תבש ַא ןופ ןטעברַא ערעדנַא ןָאטעגּפָא ןוא רעכ
 טציא ןיא עכלעוו ,ןעיצנַארכ טימי טליפעג ךיז רע טָאה ןטסעכמוצ רעבָא

 ןַא ןיא קסַאּפַאז ףיוא סיפ עקידלגנעטש עגנַאפ טאהעג טָאה ,רָאי ףלע ןעוועט טלַא

 םימש ענייש תמאכ א ,םישש ענייר רעלנײװעגרעסיױוא
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 :םיוא קירוצ ,טנגעגַאב ךיז ןבָאה יז רָאנ יו ,ףכית טָאה טפַאשדניירפ רעײז

 םָאה ןרָאי ?יפיזַא דָאנ סָאװ ,ןופרעד ןרָאװעג טרירעג זיא ענסנעשטש .םבעלעג

 .םיירפהעד יֹוזַא דיז ןוא טנעקרעד םיא

 .עיצוקעשז ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ ךיײלג ,רעבָאטקָא םוא ןשעעג ןיא סָאד

 ןַאק רע יצ ,ןסיוורעד וצ דיִז ידכ ,סשרַאבווק יח וצ ןעגנַאגעג זיא ענסנעשפש

 זופ  ןגיטשפיױרַא יהעגנָא מַאה רע .יז רעביא גנוניוװ רעד ףיוא ןלעפשסיוא

 וצ ןָאמעג גָארפ א לנרעב ַא רעטניח ןופ ךיז טָאה ָאד ןוא ,ךייט םענופ טייז רעד

 טַאה'ס --- ...!געוו ןפיוא רעדניק ןרָאפ ,ןרָאפ --- :טגיװ םענופ ןסירעצ לדיל א םיא

 לופ ןעגעז ןיא-. -- :ךעקיירפ יֹוזַא סע שגניז עס רעװ ,טריסערעטניארַאפ םיא
 :לאק א ןעװעג זיא גָאט רעד ?ייו --- ...!טפעוװ יד ןיא סע ןייש יװ ,גנורעדנווורַאפ

 :רעד פָאה רע .עטַאילס רעליופ טימ רענעפַאלעגפיוא ןַא ,רעפנקלָאװרַאפ ןוא רעמ

 ?טורַא ,עלהפוע ןַא פימ ,לשקַא יד ףיוא לַאש רעטלטס עקעג ַא ןיא עלעדײמ ַא ןעז

 בעלרעד טעשאּפעג ךיז טָאה גיצ עסייװ א .קאש רעד ןופ דנאר ןטימ טלקיוועג

 ןפימ ןענַאטשעג ,טלעק תמחמ) סיפ עטעקַאנ יד קידנשיופ ,זיא עקעדיימ סָאד

 וד ןוא ,ןוהושפ ןופ ץנַאלג ןלעקנוט א טי רע שענ טָאה סָאװ ,ךייש םוצ םינּפ
 ,פכַאדעג ריז | עצ ענעטכַאלפעצ יד ןופ ןצכעלַאשטסקַאלפ ענעדלָאג

 .ריל ןכַאנ טניוװ ןטימ ןגיילפעג

 ה ,זדלַאה ןפיוא ןָאטעג ףרָאװ א םיא דיז טָאה יז ןעוו ששרע
 סוונעכ טומ ,סטרַאכ? יד ןופ קעניזימ ןפימ עקנַאהב ןיא סָאד זַא

 .םיא רַאֿפ דעלרעדירב ײװצ טעששנַא ;ינעגסיוא|
 שילרעטסיוא ךָאד דיז ןכָאה תוקרוג ערעײז) רעטעּפש מט ןכעומ רע לָאמ ?םיוו

 ןכיירג ךָאנרעד בנעלפ ענסנשעטש לָאמ לפיוו ,(םוהַא ןרָאי ןיא ןפכַאלפעננעמַאזיצ

 זיא עקנַאדכ ןעװ ,גַאט םוצ ןביילקרעד ךיז קידנלעװ , ןטױצ עגעי וצ ןורכז ןשימ

 זיוה קידרעקיו הייווצ א ןעזעג דימת רע טָאה --- ןכעל ןייז ןיא ןײרַא ךעלטנגייא

 ?סייוװ רעגרומפ ,,רעטפפענראפ רעד ןכעק עלעדיימ ןעגנוזעצ ַא ,"םניוװ ןפיוא
 2רושח ,סעקכַאב קידנפרַאװּפָא ,ךיז טַאה עמ !וװ ,גיצ עשילַאכנַאלעמ עשידיי ַא ן

 | .פנרעב ַא ףיוא טריצַאּפשעגמורַא קיד

 ףיֹוא לקיפַא ,םינינע ךס  ַא ןגעוו ןסעומש טנַאקעג ןעמ טָאה ןעיצנַארב םימ

 רָאי םענעגנַאנרַאפ ןיא זיא עווע סָאװרַאפ ,טסוװעג טָאה יז .םעמעט עשישילָאּפ

 לָאז'ס ירכ ,םעה בילוצ טכַאמעג טהעװ םזינומָאק רעד זַא ןוא ןרָאװעג טריטסערַא
 ,פסגדע רעשירעדניק טשינ ַא טשַאררעביא ריא ןיא טָאה'ס .ןייז טשינ םיונ ןיי

 ַא:מַא סעוװ יצ :עקידנקיאוהמואַאב ןוא עקידנרעצרַאפ  ַא טייקכעלדגיפמע ןָג

 קרַאטש ,ןקיפיוצוצסיוא ךיז ןגעופסעדנופ ןזײװַאכ ערעביזז יֹוזַא ןוא עשירפ סָא

 | ?ןרעװ וצ

 :קַאדער רעד ןרָאפ וצ ןעמוקעג עשרַאװ ןופ זיא רַאונַאי געט עטשירע יד ןיא
 רעבָאהכיל םעד עװַאלעיכ םענעי ןופ רעדורב ַא ,יקפװעשילַאװײעװַאלעיב רָאפ
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 רעבַא ,ןעוסיוא ןטיופ רענַאלוא ןַא ךיוא ,קעלַאשרַאפ םעד ןוא ןיוװ ,דרעפ ןופ

 ;עג ,ןעגנופייצ עקניק שריגַארער טָאה רע .רעקידנקנעד ַא .רעקנירט ןייק טשינ

 יד ץוח ןעמונעג טשינ .טשינרַאג טַארעּפער ןרַאפ ןֹוא ,שירעפמעק ,ןייש טדער

 ."עשישטַאז , ןיא קיטימ א ןוא תואצוה:עזייר

 ,(ייבכמ,, ןופ לאז ןיא רעגיוטש םענעמונעגנָא ןטיוק) ןטעברַאֿפ םיא טָאה'מ

 :לעוו ,סעצַארּפ רעקיצּפײק ןפיוא ןעמוקעגרַאפ זיא'ס יוװ ,יונעג ןלייצרעד לָאז רע

 ןפימ קירוצ גנַאק טשינ טקידנעעג ךיז ןוא ,םישדח יירד טרעיודעג טַאה רעכ

 ןעוועג זיא װַארטימיד .ןראגלוב יד ןוא ןװָארטימיד קידלושמוא ראפ ןענעקרענַא

 - ץנַאג טרערעג םיא ןגעו טָאה'ס לע רעד ףיוא ששנעמ רעטסרעלוּפַאּפ רעד

 | .קעװַאלצָאלװ ץנַאג טימ עיצנַארב דיוא -- ןליֹוּ

 וָארטימיד יװ -- .ןענסנעשטש ןשעבעג יז טָאה --- רעטייוו טלייצרעד ---

 "!טרעװַא עשַאק רעיא ,רעטסשלע עינַאּפ , ןגירשעגסיוא טַאה

 :ַארֹוקַארּפ עינַאּפ,, :ָאי ןיא ?טלעטשענּפָא ןטכענ ךיז ייברעד רימ ןכָאה ---

 טביה ,טכָאקרַאפ טָאה ריא סָאװ ,עשַאק יד -- ווָארשימיד סיוא שיירש -- רָאפ

 ."!ןרעװַא ןָא

 ?רעגעי ןוא !ײװשייא ==

 ןפימ רייא ןיא ןָאלג רעד ףיוא ןייצ יד טימ טנילק .ש ינרָאג רענעי ןוא ---

 ;יד טגָאװ -- ןייג -- "!גגיגעדרָא וצ ךייא ףור ךיא וָארטימיר עינַאּפ,, :?קעלנג
 ריא זַא ,קידלושַאב'כ !קידלשאכ ןא ר יי א די א הור סָאד -- "ןאדטימ

 ןקערשוצנָא ידכ ,עדנַאגַאּפַארּפ רעיא בילוצ גַאטסכיײרו םעדי ןדנוצעגרעטנוא טָאה

 םעד ןיֹוׁש ךָאה טָאה ריא !םעדיוב ַא זיא סעצָארּפ רעצנַאג רעד טָא זַא !ןששנעמ

 :ָאקי יוװ ,ןרעגַאל יד ןיא ןעזעג קינײװ דיא טָאה יצ ?סָאװ ,ונ ,זדגוא ףיוא קָאריװ

 -- ?טסקנערעג --- עבוילדעדנַאװ ףיוא ךיז טלעמש ףיורעה *?!ןכרַאטש ןטסינומ

 :ַאב יז טָאה רע .םייס ןטמייד םעניא סעילעקַאּפ טומ טּפַאכעג םיא טָאה'מ סָאװ

 ...ןיושרַאּפ רעלעקנוש א ,ןטישסיוא טפהַאד

 טציװשעג םיא ןבָאה טנעה יד ?תמא ,ןגיױא עלעקנופ טַאהעג טָאה רע -- |
 | ?טּפעלקעגנעמַאזוצ ןעוועג םיא ןענעז רָאה יד ןוא ;ןרעטשי רעד  ןוא

 טגָאזעג טשינ עװַאלעיב טָאה סָאד ,טשינ סייוו'כ ---

 טציװשעג טָאה רע !עבוילרעדנאוו --- ךיד ןָאמרעד !ענסנעשטש רעכָא --- |
 / | ...יֹוזַא ןציזעג ןוא רעכיב ַא יוז

 ?נייא םנעה יד זַא טרַאּפש ,פערובכַאט א ףיוא קידנשייר ריז טצעז עיצנַארב ,

 יא פמעט עמרעקיוהעגייא ןַא םקוק ןוא ינק יד ףיוא עהודה ַא ןיא - ןגיובעג

 טרעמַאי ןסיורהניא םגה -- רעטיצ ןייק טשינ טוט יז .עלעקבור םענופ רעייפ

 ץעז ַא טלמער טיט רעיפ סָאד ןוא ,רעה רעד ןיא ןלײוװוצ טזָאלב ,שניוװ רעד

 | .םָאושביוטשי רעקידחעייפו ַא יװ ,ןעקנופ טימ סױרַא
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 .ןגיושעג ןיא ןסעזעג רעגייטש ןיז ףיוא ךיז רע ןיא .יֹוזַא ןייז לָאז ,טוג --

 םימ .ןרער טשינג לָאז רע ,םס ןימ  ַאוַא ,ךימ ןטסייטשרַאפ ,ןבעגעג םיא טָאה'מ

 ,..םייחרענרעפעכעגסוא ףיוא ךיז רע טלעטש ל?ַאמַא
 !זייוו ?היוא ךיז רע טעטש ייזַא יו

 שטנערַאּפ ןרעכיא רעביא ךיז טגייכ ,קידנכייהפיוא ךיז רעווש ,ענסנעשטש

 ופמירק םינּפ סָאד -- רענעכַארבעגניא ,רעטעשטרָאקעגניא ןַא -- ?ומש רעד ןֹופ

 :טעשטפעבעלעב רע ןעוו ,םיוא וא םיא די

 !ןדנוצענרעטנוא בָאה ןיילַא ךיא ...ןרעה עקיזָאר יד טשינ ןעק'כ) {גונעג ---

 ןיא ןיושי !שירָאגעטַאק !ץכעוטנָא ליוויצ ןבעג ןוא ּפָאק םעדי רימ ;קַאהּפָא א םעביכ

 | | !ץכעװשנָא ליװיצ עגר רעד

 ןפיוא עטששעװקעגנעמַאזװצ םעינָאלד יד ליומ םוצ ףיוא טכייה עיצנַארב

 :טנפעעצ טיירב ןענעז ןגיוא עריא .רענניפ ןבָארג
 כָאד ,ענסנעשטש ,רָא ?ןעגיז ןופו ּפָארַא) זיא עבוילרעדנַאװ ,טסייה םָאד ---

 :טנַאװעג ריד סע בָאה ךיא ,שטנעמ רעקיטכערפרעדינ ןײק ןעװעג טשינ ןיא

 ...רעביב ַא יװ םציוושעג טָאה ,רעפאלש ַא ןעועג זיא רע

 םָאװרַאפ ,ןעקנעש טשינג שושּפ סע ךיז ןָאק רע ,ןיוש טרעױהדַאב ענסנעשטש

 ןנעװ ןלייצרעד ןעמונעג ,טַאהעּפער םענופ קידנעמוקקירוצ ,ןטכעג ריא טָאה

 טגײװעצ םָא סָאװ דניק ַא ,דגיק ַא טרָאפ ךָאד זיא יז --- סעצָארּפ ןכעלסעה ןקיזָאד

 :ַאמַאטיוא טרעפטנע רע -- ?ּפָאק םעד טקַאהעגּפָא םיא טָאה'מו ןוא -- :סע ךיז

 קנַאדעג ןיא םכוז רע -- .קַאה רעצרוק א טימ .טקַאהענּפָא םיא טָאה'מ -- :שיפ

 .רעקידנעיוב ןוא רעקיטכיפ ַא טלעװ ַא וצ גנַאגסיױא ןַא םעּפע ,ןילּפמַארט ַא סעּפע

 זיא עווע .קידלושמיא רַאפ ןרָאװעג טרעלקרעד ןיא ווָארפימיד רעכָא --
 !ןסעזעג טסיזמוא טשינ

 .עקווסַאמ א ראפ .שרעדנַא סעּפע ראפ ןעמונעג ןעמ טָאה ןעווע --

 ןיא !ןעיירפאכ ײז לָאז עמ ?עקוװסַאמ יד ןעװעג זיא סָאװ בילוצ/ ןוא/ --

 אזא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס --- !קנעדעג ךיא רעבָא ,טשינ טסיײוװ וד --- רָאי ןקירָאפ

 :םיוא ,סעקוװפַאמ .טלעוו רעצנאג רעד ףיוא ,ןליוּפ ןיא) ,קעװַאלצַאלװ ןיא עיצקַא

 !תוחור ריש ןופ יוװ ,גנונעװַאב א --- ןקיירטש , ןפוד

 ?ריפ ןופו סָאװראפ --- 

 ;עג ןיא סָאד ןוא ,רעקרַאטש ךָאד ןיא ,רענייא טשינ זיא ריפו לײוװ ,וג ---

 ."ךוב םעניורב, א טזָאלעגסיורא מלמעד טָאה'מ| .גנוגעװַאב עקרַאטש א ןעװ

 ?יוזא רַאנ םיא .טפור עמ יצ ,םעניורב א ןתמא רעד ןיא ---

 רעײז ,ןשסירעלטיה יד ןופ ךעפדמעה יד בילוצו ,יוזא רָאנ םיא טפור עמ ---

 | ...רעניורב ַא ךַאד זיא רילָאק

 :ָאטַאפ ןוא ןטנעמוקַאה עקידנרעדיושפיוא ןופ ךוב או ,סע טסייה ,ןעוועג זיא

 :ַארּפ א .טלעוו רעצנַאג רעד דצמו טסעטָארּפ ןקיטכעמ ןופ עילאווכ א .םעיפארג

 יי



 ;ורקס ןכיוהעגנָא טָאה טעפימָאק רעשיטסירעלפיהישנא) רעד .ןָאדנָאל ןיא סעצ

 ריוה זיא'ס  .גנודניצרעטנוא רעפשרמולכ רעד ןופ ןינע םעד ןשרַאפ ֹוצ ןעלוּפ

 ;גאטסבייר םענופ טנעוװ עפנערכעגּפָא יד ןגעװ ןרָאװעג םדערעג ןערב םימ ןיא

 יד ןעמיֹוהּפַא טכירעגטםייהעג א ךרוד ,פייהרעלוטש טנַאקעג טשינ ןיוש טַאה'מ

 ?עגניירא ,ןייצ יד טימ קיד צירק ,ײז טָאה'מ ןעװ ןוא .ןראגלוב יד ןוא ןוװַארט

 ;א2 רעד טָאה --- ןעגנולדנַאהר עמנואפספכירעג יד ןופ לָאז םענעפָא ןיא טריפ

 !ןקידלושַאב ןביוהעגנָא רעפקידפוש
 רעווש א טאהעג 1 לאה ורע !שטנעמ ַא טסייה סָאד טָא ,עינַארב ,ווָארטימיד ---

 לעזַא לָאז ןרעי ,סנייש ַא רעבָא ,סרעװש ַא רעײז ,ןבעל יד ,ןייז טרעשַאכ טעכ

 טסיײװ ענסנעשטש ,טשינ שסיײװ עיצנַארכ
 ;ענ -- שטנעמ א רא דו סָאװ ,ןגָאז וצ ןצנמע גנאלראפ א םיא טרַאּפש
 :רעד ,רעצעז רעגנוי א ,רימַאדַאר ןופפ רעקעהצלָאה רעגנוי א' ,װָארפימיד יגרָא

 ,רעטעּפש ןעװעג ןיא רע ץלא סָאװ ,ןענעכערוצסיוא טשינ זיא'ס -- ...דָאנ

 וד ןופ רַאפערקעסנלארעגעג א ייס ,* סעקאינסעפ יד ןופ רעריפ רעד ייס ?ײװ

 ךייפג ןיא סָאװ ,רענלעז ַא ,רעטריטסערַאטטילַאּפ ַא ,מַאטיּפעד א ,ןענײרַאפָארּפ

 0 2 ּש

 לָאמַא ...טַאטוּפעד א יינספיוא ,טנַארפ ןפייא ןרָאװעג טקישענקעווא הסיפת ןופ

 ?עז ןוחצנ } ןוא הלּפמ .ןגָאװ ןרעמנוא לָאמ א ,ןגָאװ ןפיוא לָאמא ;לָאמַא רעבי

 ,פרעיודעע ּפָאה קלָאפ םעניט ףמַאק רעד רעבָא ,פכַאנ ןוא גָאט יוװ ןעמוקעג ןנ

 סענַאּפ עלא ןגעק -- םוטעמוא ןוא דימת .קלָאּפ ןמימ ןעוועג זיא װָארשימיד ןוא
 מָאה רע ...עשינַאדעקַאמ וי עשיקרעטפ ,עשיראגקוב יד ןגעק ,רעדנישטיוה ןוא

 :רַאפ א  ,דנַאלרעטַאפ סַאד ןריולראפ ,רעדירבו יירד ןריופראפ ףמַאק םעד ןיא

 םנעה יד ןיא ןלאפעגנייר א זיא .קייטרוא:טיופ ןקיגיוארעטנוא .ןא/ ךרוד רעטנלַאפ

 רענעמָארבעגמוא ןא טלעצששעגי ךיז םישדח ןביז דָאנ ןוא ַאּפַאטשעג רעד ןופ

 .טכירעג ןשיטסישאפ ןראפ

 ןײמ ,ערע ערענַאיצולָאװער ןוא עשישילַאּפ ןיימ ַאד קידייטראפ אש =

 עדעי ןיימ ןיא רַאפרעד .ןכעל ןיימ ןופ קיצ םעד ,ןעעדיא עניימ ,,גנײושנַאנטלעװ !

 ...תמא רעד --- ןיאז רעדעי ,טולב ןגייא ןיימ ,םיֹורא ַאד גָאז'כ םָאװ ,גנו כי ֹוהֲאב

 2נָארּפ רעד ץעזעג עטסכעה סָאד זיא ,טסינומַאק ןראפ' ,רימי ראפ זא ,תמוא זיא'ס

 יד ---לַאנובירט רעטסכעה רעד ,ָאנָאיצַאנרעטני יא ןשיטסינומָאק םענופ םַאה
 י+...לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק םענופ עיסימָאק:לָארטנָאק

 ײב יװ ,רעטרעוװ עקיטַאלג ןיא ןבעגרעביא ץלַא סָאד ןָאק רעדעדעי טשינ

 ;געשטש ,רעניילק א יצ רעסיורג א ,רעדעי ןָאק סע ןבעלרעביא רעבָא ,ןעװאלעיב

 | .עיצנַארכ יצ ענק

 =, עי ֹע ,ווטראפ-,ד .ס רעש ראטדוב רעד ןוא לנו לופו רעטוטמסוסקרַאמ ווער --- טשקאו נסעט *
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 גָאקעג יוזא טלָאװ דיא ןעוו ,ד

 .ןלעװ ךיוא םטלָאװ ךיא ,ַאב --

 :נעשצש וא ,ךאז ןיא ןגעװ ןריזַאטנאפ ןיא ןװָארשימיד ףיוא עדייב ןקוק יז
 ?וק ,םוס רעטלא וה ,טשינ ןיוש ןטסָאה יצ -- טרעדיושעגפיוא שזא טַאה ענכ

 !?דניק ןקיזָאד ןראפ טַארוקא רָאנ יװ ,ןדערוצּפַארא ךיז ןעמעוװ ראפ םענ
 קעל יד יַאדװַא ןענעז ?רָאד ןוא ,!רעדיױפּפײןרעדיױלּפ ָאד רימ רעבָא .םוג ---

 ?מכַאמעגּפָא טשינ םעיצ
 = "עי ףיוא רָאנ ,קילעטשרעטניח טשינ ןיב'כ .טכַאמעגּפָא ָאי אקווד ןיוש ---

 א

= 

= 

 לו ןד
 ,..ן לב

 .טסעפ דיא ןוב ןובשיח ןיא .ןפלעהוצ ריד ךיא ןָאק יוזא בוא --
 | !תֹוהֹור ריפו יו =

 ךיז וטסעװ ,טפעה םעד רעהא רעסעב ביג ,טשינ דַא = ,ןירעצַאר ,,וד --

 .ןגייצרעביא

 וד טא טימ ,עטוב ,םירא אה -- ;ליק טעװע טרעהרעד ךיז טָאה ןטנוא ןופ

 -- ..ןֿפַאלענקעװַא ןיחַא ןיא עיצנַארב ?ײװ ,דיז יב ןײז זומ רע .ךעלעניטש

 ףיורא .ןגייטש סָאװ ,ןגיטש יד רעכיא שירעמעגנייא ךיז ןגָארט טירט סנצעמע

 .ןָא טּפַאקק עמ .לארוּפסי א יװ ךייה רעד ןיא
 ;וק סָאװ ,יד ?ליײװ ,גנורעדנווראפ טימ ענסנעשטש טרעפטנע --- עשיב --

 .קידנפַאלקנא טשינ ןיירא ןעייק --- םיא וצ ןעפ

 ץעגרע ןַאטעג 2 ָאּפש א עוע טָאה --- ךייא ףיוא ךיז טנערפ עקנעינ אפ א --

 רעד ףי יא ד קקריװ ענסנעשטש טעז עגר רעטשרע רעד ןיא ןוא ןגוטש יד טויא

 2אר א מיז א א ףיוא טקורראפ ,עלעמיה ןרעטופ א ןיא עקנעונאפ א םעפע לעווש

 ...עמפלפיורראפ א ,עפיינש

 .טכיוענּפַא םייק !טריריּפסנַאקרַאפ ךיז ןטסָאה רעכָא--

 ?סָאד לָאז וצ --

 רע טָאה םישרח ריפ ..ןשטעװקסיורא דיז ןופ טנַאקעג רע טָאה סָאד ןיוקב)

 עקידתונשקע יר טימ לקָאש א ,עלעטיה סם סָאד ּפָארַא םעונ א גנונעװַאב עיירפ א

 .ןעוועג יוװ זיא א ןוא פַאר דא ימלא םי ' טסָארפיופ רעד -- ראה
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 זיא לוי םוצ ווו ---- טָאפש ירד ןייש ךיז םסקו גע'ס ,יוג ךױא יג ךיא ---

 טימ יז טופ ָאד ןוא ,טסואימראפ ליפא ,ריז ןיא טפמעקַאמ ,ןבירטעג ךיז ןופ יז

 יגרָא ש ט -- ינש ןֹוא טניװ ,רעמצניפ ?ייטניוװ ןפיוא זיוה טָאד , טָא ץעגרע סע

 ..עמעָאּפ רעד ןיא יװ - "נעינס ילעיב רעיסעיװ

 יב ' י : = | ֹ

 ,רַאפוה טימ .טצירפש- סָאװ ,םינפ ריא ןופ קילב םעד רעכביא פר יפו עיצנַארב

 * לה רד
 הת ןופ עיצנָארכ ,יז זא ,טעז ,?יפַארּפ ןטרעװיפנראפ סענסנעשטש ףיוא || הי וו

 יב

 .ונש רעסײװ ַא ,טנוװ רצערַאװש ַא *



 ןיא ,עטעהימכעגנָא ןא ,ךיז טזָאל ןוא ,ןָא טשינ ןיפולחל עדוייב יד טייג ==

 .ריפ רעד ןופ גניפכיר ר

 ...פשינ טפעה םעד טימ ןיוש ךיא עו --

 צעל ןזיב ,ץכעלייוו העטניה סיורא טייג ,עקמאילק רעד ףיוא קירד א טוט יז

 זיא'ס ןכלעװ ןיא ,קילב א טימ ענעמיקעג יד ןרעטש ןרעטנוא ןופ קידנטסעטּפָא

 לאה פי ןוא והמוא ןאראפ

 .עשזדַאמ טנָאז --- ןבָאה ביל קרַאטש ךיד זומ ענייקק יד טָא --

 ו - .דניק גופק א .דיוא יז ךיא ןוא ---

 .עלעיורפ א ןיוש זיא סָאד ,ןייג --

 | ?ןלאפעגנייא ריד ןיא סָאװ ,ורוצ זָאל ---

 ןגיוא ?טקוקעגנייא רימ ןיא ךיז םָאה יז יוװ ,טקרעמַאב טשינ טסַאה ---

 רעלעיּפילש עקיטכעהּפ עקיזָאד יד ןיא ןֹוא ,עכעלבנירג ,עשיצעק ל?סיבא יז טָאה

 "!לןעמוקעג רעהא וטסיב סָאװ וצ ,עצינהוקסַאּפ} -- ;!טנירגעג טֹושּפ טָאה

 טשינ טעכ עמ ,?וטש ןייק טשינ וליפא טגנאלרעד עמ ?סָאװ בילוצ -- ,תמאב

 | !ןצעז ריז לָאז'כ

 ,םסליוו ,םיימש לומש ַא .תוקזחמ עשירַארעטיל ןָא ,ךיד טעכ ךיא ,ע -- |

 .ךיז ץעז

 : .ןָאטסיוא עדנַאטַאר יד ןוא .ןצעז דיז ךיא לעװ יאדווא ---

 ןוא רענלָאק םייב ?רעמופ ןצעק א םעּפע טימ טמיוזעגפורא ,עלעפנאמ א

 ןשאוועג לָאמ ןייא םשינ טָאה יז סָאװ ,עקעקזולב ןסײװ םעד ןיא .ןטעקנַאמ יד

 ןרעביא םורא ךיז טקוק ,רעסעב עשזדאמ ,סיוא טזײװ ,ךיז טליפ ,עמיָאד ןיא

 ;סיֹוא תמאכ טלָאװ יז יוװ --- ?וטסניווװ סע טסייה ָאד זיא --- .קביטש:םעדיוב

 .שובלמ שידנ עלסיוא אזא ךיוא רעדנַא ןַא סעּפע רעדָא ??עדנַאטַאר, א ןַאטעג

 ?ןאילוי טכַאמ סָאװ ?ריד ייב דיז טרעה סָאװ ןֹוא --

 ןוא ,לַאדעּפ רעד לָאמַא םיא טכערב'ס .רעקששיטלַא רעד ,ךיז טלַאה רע ---

 ךיז טינ .ץלא ךָאנ טעברא רע רעבָא ,עילאק לָאמַא שרעװ ?טסעקנבראפ סָאד

 .ןענַאילוי םימ ןענענעזעג וצ ךיז ןעוועג רעווש רימ זיא'סו ...רעפנוא טשינ

 ?ןבילבהַאפ רע ןיא עשז ןעמעװ טימ ?דיז ןענענעזעג --- רַאג טרַאוװ ---

 רעד ןופ םירבח םיא ךָאנ ןעמוקעג ןענעז'סו .עבוק ןיא ָאטשינ ןיוש זיא דע ---

 ןייק ןגָארטעגרעבירא ןעמ טָאה רימ ןוא .ןייז רעסעב םיא טעװ טרָאד ..שנגעג

 ריז ךיא ףראד ,רעטנוא טקניה טנגוי רעד טימ טעברא יד זא ,םינּפא .קעװאלצַאלוװ

 הרַאד'כ .רעוטטנגו ַא יוװ ,רעכלעזַא יװ ןעמוקעג עקַאט ןיב'כ .ןעמענרַאפ דיא ט'מ

 | - ?עיצוקעשיז ןיא ןָאטעג ריא טָאה ךעלשנגייא סָאװ ,עריב רבח :ןגערפ ךיד

 ?ןרילוטימ ןעמ ףראד יאידווא יוזא --- ןירעוט:םנגוי עטרבח ,יוא בוא ---

 ןײז ןַאק'ס .ןביז ךיא בָאה עיצוקעשז ןיא עכעלשנגוי זא ,ןדלעמ ךיא זומ --

 .ןרעװ רעטסעפ לטעביז סָאד רעירפ לָאז ,התע:תעל ּפָא ךיז טלַאה דיא רַאנ ,רעמ

 ער
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 טשינ ךס ןייק ךיא ןָאק ןיילא רעכָא ,ןָאק'כ סָאװ ,וט'כ .שדוח ןדעי ןיחא רַאפ"כ

 .וצ ןיֹוש רימ יז ןשטעווק ןייװנפייצ .ןַאפפיוא

 ?וטסגָאז ,וצ ןשמעווק יז ---

 םָאװ ןופ ,פסייז סָאד סָאװ ,קשמל ,טגערפעג ךיז יז ןכָאה סנפצעל .ָאי --

 תוכייש א ראפ סָאװ --- רעדָא !טסילאירעפמיא --- :טרַאװ סָאד וינעג טמַאטש

 סע יוזא יװ ,עלעג ןגעו ,רעייטש:פנורט ןגעוו רעדָא ?טסישַאפ וצ ענישַאפ טָאה

 טָאה ןענאוו ןופ :דרע רעד ןגעװ ,ןרעשש יד ןגעוו ךיוא ןּפעשטמראפ יז ...פריסרוק

 ןפראד ןעמ טלָאװ ,עגאילב ןַא ןרעפשנע קידנלעװ ,תמאכ ?ןעמונעג ץלא ריז

 | .עװַאלעיב ןימ ַא יװ רָאטקַאדער ןכלעוװ ַא טימ ןיחַא ןרָאפ

 ךיילג ץלא ףיוא ןרעֿפטנע ןענעק טלָאװ רעכלעוװ ,רעכלעזא ָאטשיג זיא'ס --

 עקימנוהג סאפאז א ןיא טײג לכנםדוק .סע טייג ןירעד טשינ ןֹוא .טרָא ןפיוא

 ןפלאה םורעד יז ןעפ ףראד גויושנַאײפלעוו רעזרגוא ןקיטסעפַאב וצ תועידי

 ;מיפס רעײז ןעגעז ץלא ןנעו ןסעומש עכלעזא ,תמא .םַארגַארּפ ןכלעוו א; יב
 ןביילקסיוא לָאמַאכַָאנ ךדיז שסעוו וח ןעוו .ךס ןייק םשינ ןביג רעבָא ,עקידנריק

 ?טמונ ,ןעמאזוצ ןרָאפ רימ ןלעװ ,ןיהא

 בָאה'כ .טנעה עקירעהעג ןיא ןבענרעכיא סע ךיא לעוװ ךעלדנע .רָאקק ---

 .םיוג תמחמ ןוא קילעפוצ .יוזא יװ ,ןוילא וטסייוו ,טנגי רעד טימ ןעמונראפ ךיז

 .קעשַאטס ריֹוא יוזא

 ?םיא סע טייג יו ,טנא ---

 רעד ןעניד ןָאק קעשַאטס זא ,זיא ךדאז יד יוװ ,טלייצרעד טָאה עגסנעשטש

 טָאה עקסרַאקעיּפ יד .סָאלש א ףיוא יז קידנסילשּפָא ,לַאקָאל ַא םימ ןיולב טנגוי
 ;ראפ ןיא ?לרעמעק עקיזַאד סָאה רעבָא ,רעבָאטקָא םוא לאפכרוד א ןפימע גמ

 ךיז ףיוא ןזיװעגנַא סע ןיא ןָא טלמעד ןופ ןוא טפַאשרעריפ ןַא רעטעּפש בו

 ;עז ןֹוא עקסראקעיפ ףיוא גנאל וצ ךיז יז ןלַאה ,גנוניימ סעשזדַאמ רַאנ .ןיילא

 שרעדנא ץעגרע ןגָארפרעכיא ךיז ןפהא'ז ײז ליפ וצ טננידַאבסוא טרַאד ןענ

 .סעּפורג יײיװצ ףיוא ןלייטעצ ןוא

 .יַאדווא ָאד טסרירפ וד -- .רעדיוש א עשזדַאמ םוש -- טלַאק ןזיא'ס --

 רעד ןוא  ,ןרָאװעג ןש שָאלראפ ר רעייפ סָאד זיא ,טסעומשעג ןכָאה יײז תעכ

 .םייקמעראוו עצנאג יד ןזָאלכעגסיױרא טָאה טניוו

 :רָאג טשינ ליפ ןוא ךיא ףָאלש טכַאנײב ?ײװ ,טשינ ךיא רירפ ןרירפ ---
 ופסעוו ,ןצייהרעטנוא דלַאכ לעװ'כ ...בוטש ןיא ןטלעז ךיא ןיב גָאפײב ןוא ,טשינ
 | .ןעמעראוורעד ךיז

 עשודַאמ .ץלָאה דעלקיטש ןָא טלַאּפש ןוא ינק יד ףיוא ּפָארא ךיז םצעז רע

 ,עלעווייא סָאד .רער רענרעכעפב רעד ףיֹוא טנַאה רעד ,םימ טייז רעד ןיא טייטש

 זיא טרַאד ֿלײװ ,עמיָאד ןיא יוװ שרעדנא לסיבא זיא ?ןעדנַאנַאפ ײז טלייפ סָאװ

 עכעלנייוועג א זוא סָאד ןוא  ,סעקרעיפ טימ ןוא סקיטראלטסעק א ןעוועג סע

 לא
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 2עג יֹוזא ךיוא ענסנעשטש טָאה ,גַאפ ןפצעל םעד ,טלמעד רעכַא .??עקבאשז;

 .עטכַארמראפ א םיא ףיוא טקוקעג טָאה יז ךוא ,קידנצייהרעטנוא טינק

 יד ווז ,עשזדַאמ ,טנדרַאעגנײא ךיז טסָאה וה יוװ ,טשינ ןקיפַא סיײוװ'כ ---

 .םסניווו

 וד ענייא יד יג ןעגנוקוטפעשַאב עלא ןופ .סעיצקעקל ןופ ןכעק לעוו'כ |--- 

 .ןיֹוש ךיא כָאה עיצקעל ןייא .טייצ רעד טימ ןרינַאּפסיד וצ פייקיירפ עטסערנ

 .רערעמ טגָאזעגוצ םַאה רעגנילק יד

 ןזומ ײז זַא ,ןריּפש עדייב םנח ,רעביא לָאמַארעריװ ךיז טסייר סעומש רעד
 ,ולא םעד ןגעװו טיירש ןנייווש סָאד -- ןדער וצ טשינ םעװסַאבמוא זיא'ס .ןדער
 .ךיז ןיא { ןגָאהט יז סָאװ ,ןעװעג זיא סָאװ

 .העטקיטשעגוצ א טימ עשזדַאמ ּפָא ריז טפור -- ןגיפ ַא וטגָאזעג בָאה'כ ---
 ןיגע םעד ןיא ןעמוקעג טשינ ?ללכ ןיבבכ --- .טייקטציירעג רעטכיול םימ ,םיטש

 ענסיוא קרַאפש טושּפ ךיז כַאה'כ .טנגוי רעד ןיפ

 ענעעזעג ַא ,עשזדַאמ .טשינ טלַאּפש עמָא - ,קַאה יד ףיוא ןטכיוח ענכנעשטש

 רָאנ ןוא רענטלַאטש ןייז ֹוצ סיוא םיא דיז טכאד ,עגַאלדָאּפ רעד ןופ ,ןפנוא ןופ

 .ךעלכיידרגרעדמוא רעמ

 וד ביוא -- ענעילָאּפ רעד ןיא קידנבעג פאלק א רע טגָאז -- שודנַאמ --

 {ײגַאב ריז לעװ דיא ,ןַָא טשינ רעסעב בייה זיא ,טײקיצרַאהטוג בילוצ ןָא טסםייה

 .תונמחר ןַא

 : ...תמאב זא ,טרָאװ ןטימי יוזא .ךיז טסנכער ֹוד --

 ןטימ ריז ןענעקער ר ןייז ןפ?אהעגריפ דָאס ןיא ןטלמונא ןיוש םיא טָאה יז
 רעד ,טכענ ןוא געט ענעי ןופ ָאכע ןא ןאראפ זיא רעטרעװ יד טָא ןיא ,שרָאװ

 .טפַאשקנעב רענעגרַאבראפ ןופ ,ןעגנויורטראפ ענעטקאהראפ ךיז ןיא ןופ םעטָא

 ,יג ?ןעמענ ריז רימ ןטלַאװ רשפא -- טסקנעדעג ,טנערפעג ךימ טסַאה --

 סָאװ וצ זיא ,רעדנאנייא וצ יוזא ןיֹוש ןעקנעב רימ ביוא ...ןעמוקעג יא = ןיא

 ןלָאז רימ ,רעכיילג תמאב זיא רשפא ?ןקינײּפ יוזא רעטייוו דיז רימ ןפראד עשז

 .ןעמענ ךיז

 ?עגניוא קוק ןיא יד -- טנעה יד ּפָא ךיז טשיוװ ,ףיוא ךיז טבייה ענסנעשטש

 :גנערפש טסעמכ ,ריא ףיֹוא קידנקיק טשינ ,פעכ רע .ןזיוה יד ןיא סעינַאל- עטכיר

 ,ליומ םָאר ,םינּפ ריא ֹוצ טניב עשזדַאמ --- ...זדפַאה ןרַאפ םוחַא ךימ  םעג ונ --

 .טנעה יד ףיוא ּפַאכ ַא םעטפַאר יז טוש ,ײז ןיפ קעװַא ךיז טגיינ ענטנעשטש רעֶבָא

 --- .טפוק רעד ןיא סיפ יד יטימו קידנפראוו ,עשזדַאמ טיירש --- ּפָא זָאל ---

 !ןגָארפ ךימ טסלָאז ,עקלאיל ןייק טשינ ןיב'כ !טשינ סָאד גָארטראפ דיא
 םָאד טקעטשעגניירא ןעקנאדעג יד יב טשינ בלַאה ןיוש טָאה רע רעכָא

 :סיורא םיא ןופ ךיז יז טסייר ,ריא טלציק סָאד ,רָאה עריא ןיא םינּפ

 !ןרעװ זגורב דקאכ לעװ ךיא -- .יז טריטסעטָארּפ -- !קאינפנעשטש ---

 .ריד ךאנ טקנעב
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 6 םנזיופ --- .ריפ ?וטש ריא רע טלַאח--?עילַאק רומ וסטכַאמ סָאװחאפ --

2 

 :סיֹוא יוזא תוגיער יד ןיא סע ךיז רָאד ריא בָאה לָאמ טנזיופ ,שודגַאמ ,לָאמ

 טלעמשעג

 :ור א יװ ,גנורעדָאפסיורא ןַא יװ זָאנ א ,זָאנ ענזירּפַאק א טעז ?דייפ סָאד
 יוא יו ,אזא טקנֹוּפ ,לכייפש ןברַאה א ןוא סעיװ עטכאמראפ ,?קעה שירעכ

 ענסנעשמש עדיב רעקיזָאה רעד זא ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס ןעוװ ,עגלַאדַאּטס

 ןוא סקיטכיל סעפע ןגעו טמסוקחעג ,טמולחעג פָאה ,ןביירשאכ םוצ שפנעמ א

 ...ןיפעבענרעכיא ; םָאװ םעפע ראפ רע פט ס ַא ןיײז

 ענסנעשטש ןיא ,דיז ןגַארפ יצ טבירעד ,םיא ןגעק טשינ ןיוש ךיז טרעװ יז

 2עיה ,טנַאוװ רער וצ ריפ רעד ןופ טייג ,רָאה עריא ןיא ןעקנוזראפ םינּפ םומ טייג

 :טעצילּפ ןיז קידנעגיוװ ,קירוצ ןיא ןיהא ,עײװַאז א םעװעדליוו סע ךעבלעו רעמ

 !תוחיר ריפ יװ עקיטכעמ ,עלַאקַאלַאק םָאד ,קילג קיד

3 

 2עֶנ ןבַאה ײז רעכלעוו רא 5 ,ךאז רעד ןיפ ימלוק נוע ףפעגסיורא פַאה קי לג רעיײז יז

 טלָאװס .םכעלגייװעג א ןקעילק. א ןעװעג םע טלָאװ ןיילא ךיז ראפ) ןוא ,טכעק

 ,ןבעלנעמאזוצ קידמילשב ַא ןוא טפַאשײרטעג ףיוא ןענעקירטניא ןעוװעג רשפא

 ,ףמַאק ןוא טפַאשדגירפ רעסיורג ןופ ןסקאווסיורא ןעװעג טשינ טכָאװ'ס ןעוו

 א ןופ טייקלעה רעלעדייא ןיא ,תולרוג ערעדנא טימ םנטכַאלפעגנעמאזוצ א
: 

=+ 

 רימָאל ןכאז עטסיטשאבמיא ןוא עקידװעּפַאטנַאגפשינ יוזא עזר יד ןיא

 ,ןרַאומעמ יד ײב ןטלאה ךיז רימַאק ,טערקנָאק םייב ןפלַאה ןגעוופסעדנופ דיז

 יד ןעזרעד טשינ ןלעװ ריס ןענַאװ זיב ,ןלייצרעדרעביא םעניא ךיוא ךעלטרע

 טשינ עביל רעײז זיא אפוג ײז רַאפ ןרָאװ .גנוקייצרעד רעד ןופ טײז ערעקיטכיו

 ְ .ךַאז עמסקיפכיוװ עמַאס יד ןעוועג

 יווא ,ןריּפאּפ טקניל ףיוא ןטווטג ןדלַאמראפ זיא יקצנערָאב עטרבח יד
 -ושורוב רֶפֹד ךרוד טקילײהראפ ויא סָאװ ,רענייטש ןפיוא ןבָאה תנותח זא
 טכַאמצנ רַאפרעד רימ ןבָאה ,ןפוא םושב טנַאקשג טשינ דימ ןבַאה ,טיזַא
 -.קוטיישטנארפ קַאטסינײלַא :םירבח יד ןופ ןייוייב םשניא ,חנותח ףשיאייט
 ךיוא יוװ ,טוופ טראבויל ,ףיצילפפ ןוא ןַאי סיקסרויַאב יד ,קצשַאטס קילביר
 -מָאל ןוא םטטצוַאק םטנופ יצַאנניא קטשורוואוו ,םינבש טשניימ ,סרפטסוש יד
 | .רעקיטַאּפמיס א ,לצוװַאּפ ןיטיּפ

 הטלשו  רֶצבֶא ,טנףמארקאס םייב טליפ טמ סָאװ ,טשינ ןיוש .סייוו'ב
 ךיא יוװ ,טרירפג יווא רעּפעט-חנותח ןפיוא ןַאמרעגנוי א טרצוו ,ךיא טבַארט
 ײטרַאּפ יד זַא ,טנַאוװנ טָאה רֶצ ןצװ ,קָאשטינײלַא רבח ןופ רפטרפיו יד יב

8 



200 

 ןייז ףוס ןזיב ןלָאז רימ ,טלץפַאב ןוא בייוו ןוא ןאמ ראפ ודנוא טכַארטַאב
 .ובענעגרצביא ךיז קיטבירפיוא ןוא ךפלרצ ןטייווצ .םצד .טגונב רצניא

 ןעווצנ ויא'ס לייוו ,ןיירא גָאט ןזיב ןגירצראפ ךיו טָאה הנותח יד
 ןופ ףליה רעד טימ ןעגנערברגַאטשוצ טנָאקענ יז ןבָאה רימ סָאװ ,ץמַאיל א
 -ףנ טָאה קַאשטינײלָא וליפא ,ץנפט ןוא גנאוו ןטװעג ןנפו'ס = ןןטנייפ
 -לג ךיז ןבָאה לא ןוא ,גנומיטש ץקיסַאּב א טשרטחטנ ללבב טָאה'ס ,טצנַאט
 ןויוַאב ךיז טָאה ףוס םוצ זיולב .הביבס רענענַייא ןַא ןיא ,ךיז .ייב טלי יפ
 ,ץליּפמָאל טָאה ,טדצר 'יד ןטלַאהצג טָאה קַאשטינײלַא תצב .עלצרַאמב ןיילק 8
 דיא סָאװ ,ןפנָארב לסיב סָאד ןטסָאילטווצסיוא ןויוװַאב ,רעקיטַאּפמיס רעד
 -ינײלַא ןנצרפ ןייא ןיא ןטלַאחצנ רָאנרצד ןוא ,ץלא ראפ טיירגראפ בָאה
 ןוא הליפת-ביול א טכירצנּפָא טָאה יקסנילוא יו ,רָצ טקנפדצג יצ ,ןקַאשט
 רֶצ טָאה --- ןופרפד ןרָאװפג טשינרָאג זיא'ס , ?ןופרעד ןרָאװעג זיא'ס סָאוװ
 יוזא ןוא -- "ַאצַארּפכ 4 טשינ ,יקסנילוא ָאטשינ רעמ ןיוש זיא'ס -- טנייוװפג
 ד ןצננַאגפנ ןריולרַאב זיא'ס זַא ,לָאמַא רצדיוװ ןוא לָאמַא רצבָא םרעמַארעל

 .רניק ןיילק א יוװ ןפָאלש טנײלַאב םיא ןבָאה רימ זיב ,תודחא ףשירעטסויט
 -לא ןא ןטווצג ויא יקסנילוא וא ,ןרעלקפיוא ןצמ זומ טרָא םעד ףיוא

 םָלר טניילראפ ןבָאה ףכלצוו ,סרטסוש ןצפופ יד ןופ רצנייא ,רעטסוש רֶלט
 םיא ןבָאה יז ."ַאצַארּפ א ןצמָאנ ןפיוא קצװֿאלצָאלװ ןיא וויטַארעּפָאָאק ןטשרצ
 -יא ןוא ,טײקיננעװּפַאמוא יד ןעמוקַאב קירוצ סנליוּפ ךָאנ ךיילנ טניילרַאּב
 לקיטש א ףיוא ןבירשפננַא יקסנילוא טָאה ננונעפערצד רצד ןופ גָאט םִנ
 -יא סע טלטטשטגקצװַא ,"!גָאט-סטעברַא רעקידחששטבַא רעד ןבעל לָאז , לװַאט
 -ײלרַאפ ,ןוא סצינק יד ףיוא ךיז טזָאלעגּפָארַא ,םָארק ןופ רעטצנפפיוש םצנ
 ןסידהצשטכַא ןַא טבטלרצד טָאװ רֹצ סָאװ ,חליפת ַא טנַאזעגּפָא ,טנפח יד סידננ
 ,נָאט-סטטברא

 -סוש ףטריזינַאנרָא טשינ יד ןָאטשנכָאנ ןבָאה "ַאצַארּפ { ןופ ליּפשיײב םצד
 ןַא ןרָאוװעג טריפענניא טָאטש רצצנַאג רעד ןיא זיא ןבינניא זא יױזַא ,סרצט
 .טפלפח ַא ףיוא ךרצב רעצריק זיא סָאװ ,נָאט-סטצברַא

 רַאנ יוו .רעלרטנרעחפַאט טנייז טָאה ןוא טפיבצנ זיא לָאטיּפַאק רינד רצבָא
 ,טנַארפ ןפיוא רָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא ןטמונצנוצ סרצטסוש ץגנוי יד טָאה'מ
 ןָאטשנ םפנ א ךיו ןוא טטלא יד וצ טרַאטענוצ לַאטיּפַאק רעד ןיוש ךיז טָאה
 רשד וצ ןייטשוצ ןלניו רָאנ ןלָאז יז ,טסנידרַאפ ןלצּפָאמ  טימ  ןצייר יז
 -אליופ יד ףיוא טכַא ןייק קידנגייל טשינ ,חקיתשב ,טנַאר}יײּפ ןבָאנ טצברא

 -ינייא ןופ פיצנירּפ םָנד ןבָארבשנ תוטּפיט תמחמ ןבָאה ץנצי ולוי ןוא .סצק !
 ,טצברַאטג ובָאה יז רצננָצל סָאװ :רעגייטש ןטלַא ןפיוא קצװַא ץלַא זיא ,טייק
 -צאלװ יד ןבָאה ,לשמל ,ןטייצ ףניימ ראפ .טנידראפ יז ןבָאה רעקיניײוו ץלא
 קידנטעברא ,ונייטשרפעבירא טנָאקעג טשינ ןפוא םושב סרעטסוש רצקװַאל
 ייווצ רָאנ ,טבַא ןייק טשינ ,רטדניק ןוא רעבייוו יד טימ סץּפולַאב יד ןיא
 -- שדוח א סצטָאלו 88 טסייה סָאד ,ךעלטכַא ייווצ ןייק ,חִָש טבַא וצ לָאמ

 -ץברא ןטסנר} םענופ רצקיניײװ ןטמוקַאבסיורא ןבָאה יו * טָאג שרעדג
 יירד ןיולגָאמ ןעמוקַאב טָאה רעבלפוו ,רעטעברַא-טַארטסינַאמ .ַא ,דעלמעג עמ
 .סעטָאלז

 -נופ טשודיחצג זיולב ךיז ךיא בָאה ,הנותח רעד טננַאלַאבנָא סָאװ ןזא
 ועמַאמ .ענניי א יה ןעווצג ןיב'כ ןוא ,ביייו ַאזַא רימ וצ ךיז טמענ ןטנַאוװ



 סָאװ ,סָאד וא ,ןביילג טשינ טושּפ ןַאק סָאיװ
 אט ןדָצי טימ ,ןבפל ןנייא ןא

 וצ ןרפהפיוא טונימ טףדאיל א ןָאק

 .ןייא ךיו טכרָאה ןוא טבאנייב וליפַא

1 : 
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 ו טימ ךיו טבצל ,ןריובטנ טָאה יו

 טלהפוש סָאד זא ,ךיו טכאד ר

 ףיוא ךיז יז טּפאכ ראפרצד ןוא ,ןטמנטָא

 ַא יו ,טימטיר טמצטַאפנ טָאה קילנ ןיימ

 יא ,לסייו רֶטֹד טימ לָאּפָאט ַא יוװ ,םיא טימ טּפַאז

 דיא .ךייט

 :ןרַאטאטַאמַא ןיא טנַאמרנד ךיו בָאה דיא זא ,ןטסונפצ

 שינ ךָאנ ויא טףדנַאמ טיאװ ןוא ?חצש ןייז ןנלָאפ
 יירד ךיא סָאוװרַאפ ,ןנטרפ ןביוח

 אוא רָאװדייװַאנ ןיא ןצוופנ זיא'ס
 ןוא טפברא-דרצ טימ ךיו ןשמונראפ ,טקינײז יד

 א ) א

 ,ירוא ופ =

 ריי

 טשינ זפמש ןפיוו וא ,דאו עטנַאקַאב א ויא'ס
 ,טצברַא רטכצלנייוװענמוא זיא טשינ רַצכלצוַא וצ ךיז טגָאלשרצד --- קלאפ
 .ךיילג ףיוא ךיילנ ,תוליפת טימ שיֹוטַאּפ רעטיול ןצווַארּפ וצ ןָא רֶט טבייח
 ןגָארטשנמורא דיי רעקיוָאד רטד ךיז טָאה
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 םצד ,"רָאטַאטַאמַא ץנַאלפנַײװ , שינפטמצנוצ א
 צ םצנעברַאװרטדקירוצ רפודנוא טימ

 טָאה רֶּט לייוו ,ןבענפנ ןכָאה םיא ןנמ לָאו

 ניי א ןבָאה ןוא ץנַאלפ ןפלפדייא םצד ןפוועדַאהסיוא

 ַא יו טשרמולּב
 תוא ףסיורג טימ טיולּפ ןייז ףיוא ,.סידנלָאמ לייוו ,ראפ

 -גירג ווא ןטמולב טפיוקראפ רָאטַאטַאמַא --- רפנטרצנ

 ,ןטייווװצ םצד ןוא .ףשראו רצטניה

 ;ןבירשפגנָא תושט

 | ."גראוו

 ז טָאװ ,ןבָעל ןפיוא ענרעשו ַאזַא ,עדנַאמ
 ַא ךיוא זיא סָאד , --- .גנולײצרפד ןיימ
 ַאקצג טשינ וטסָאה םָּנֹד בילוצ זיולב

 ,ט3 נצנַאב ךיו ןבָאװ רימ ןציו --- טנָאו

 לז טפנ א

 ךיא בָאה

 טי בלפיו

 עץ

/ 

 לָאמג

 -טנכרוד ןצוושנ ןיב

 יוזַא ךימ רֶע טָאה
 טשינ ךיא לָאז יצ

 -טגנָא טָאה ןיא ןכָאל
 ,טלייצרפד .ריא

 ןופ ןסירצנּפָא ךיו טָאה

 ,ןרָאװצג ירציוּפראפ

 ץנאנ א רער ַא -- ןאמכבאפ | ראה ןרר יד

 -- רימ וו ,יירטנטרצג ןייז טימ
 ןפַאשטננײיא ףוסל ךיו טָאה טא ףפ וייב

 לב ,ןטשרצ 5 טא גל = א
 טי

 ,ןפמָאנ א יו טשרמי
 טצװ רֶצ זַא ,טנשקפגנייא ד

 . רַאװדיוװַאנ ןיא ןטרָאנ
 ירצד  ,ןצמָאנ-שילימַאפ

 יפ-לצ רֶּצ טָאה ,תיי

 קול = י ןבָאה טגנצנאב ןיא

 יד ןשוו ,ןביירט-ץלָאה םטנופ טייצ רַצד ןיא
 םוצ רָאמַאטַאמַא רימ טָאה ,ןטרַאג ןייז ןבפל טכַאניײב ףיוא

 ןבילבפננייטש ןטנצז סצװטַארט

 -ננ סטומש ןופ ףוס

 סָאד --+ טנַָאוטנ רֶט טָאװ -- רקיט רֶצד }א .ןבטל ןופ טסנוק יד ןייטשרַאפ וצ ןבפנ
 -רףשירפ ןצמַצנ ןפמ ףראד ץלא ןןייגקפווא ןוא ןטמַשִנ ןופ ןפוא רעד זיא

 ןופ יוװ .טייצ רטקירצהצנ רעד וצ

 ןוא דיירּפ טָאטשנָא לײוװננַאל קצוװַא

 מ טיורטרַאפ ךיו ךיא בָאה --- ךצלמצנ ריפש ךיא,

 .עמַאס סד ,ןבענ טנָאקעג רימ טָאה ןבצל סָאד סָאװ ,שטס
 ,ןרוחרצביא טשינ לָאמניײיק ןיוש

 .ינונשנ ןבָאה ךימ
 לרַאטש ףיורעד ךיז טָאה טשזרַאמ

 שירעקעמשנייפ - ,רעבעלטרָאװטנַאראפ
 ,רָאטַאטַאמַא טַאה

 רֶעט

 גיי
 גסףווא ןוא ,טרפננוה ףס תצב ,טייה ׂו

 ןעמ טנָארט --- טנָאזװנ רֶש טָאה -- שרצדנַא .ןפטרב עמאס ןיא ננולייווראפ א
 ."ןורכז ןיא רציוּפַאק קיד ןלנימ טמוק'ס

 ייבפצ ק

 יצַאב

 ורנוא ןָאק'ס

 גקפיוא ךיז לָאז דיא ,ןייז רצסצב ראפרפד טלָאװ ,רטקיט
 רָאנ ןייז

 ףיוא ,טרצו
 / = מ א
( 8 

 יא יא א
 בצל = 3

 --בצה סָאד -- ןעשודַא
 ךיז טו סָאד ,ץיּפש

 -טמוא ןוא רער
 טסצוװ וד רדייא ,ןיי

 -מוא רעקיזָאד רעד
 יב טָאה'ס יו ,ז
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 רךיד ראפ ךיא ןיב יצ רֶצְדָא ,גנו ,לייווראפ טקינייאראפ טָאה ודנוא יִצ;
 ןגטוו ןוא ,גונצג ויא סָאד ,ןפמָצק ןוא ביל ךיו ןבָאה רימ ?גייצליפט  ַא
 -טינ טייצ ןייק וקירפביא םצד ףיוא זיא'ס .טשינ ךיז גרָאו ןקירעביא םצד

 -נשיווצ א ,סצרוק א זיא קילג רנודנוא --- ןוירוַאב טשינ ןלצוװ רימ ,ָאט |

 ."סקידחסיפת

 ;נעמאזוצ יז ךיז ןבָאה ףמאק ןוא עביפ -- ןעוװעג דעלקריוו סע זיא יוזא
 טלָאװ ןטײװצ םעד ןָא םענייא ןוא עמייוװצ סָאד טזײּפשעג טָאה םנייא ,ןסָאגעג
 .טלעפעג סעּפע דימת

 טאהעג ןכָאה ייז ןכלעוװ ןיא ;ןנ עמונרַאפ טלמעד יז טָאה סָאװ ,ןינע רעד
 טָאה רעגנילק סַאנעצעמ .םעצָארּפ רעיציקעשז רעד ןעװעג זיא ,ןקעטש .וצ סעּפע
 ןוא ןקישטנעשַאי זיולב ןסירעגסיורא ,ןרעױודַאכ םוצ ,רָאנ ,בייל ַא יװ טפמעקעג
 וצ ןעמוקַאכ ןבָאה יקסוװָאנַאשעי ןוא רעבָא קימַאק .יקסווא גַב ַאר קלַאפרַאּפ םָאד
 ןגעװ טָאה'מ  .פייהרעקידקושמוא קידנעטשלופ ,פשינרַאג רַאפ תמסאכ ,רָאי ףגיפ
 ןבָאה סעצַארּפ ןקיזָאד ןופ סאצו:לעופ יד רעכָא ,ןעגנומיוצ יד ןיא ןבירשעג םעד
 רעד ,ןטַאזעג שזַא טָאה טרָאד .עיצוקעשז ןיא ןטסעבמוצ ןלופּפָא מזַאלעג ךיִ
 רעד ןיא ןלעטשטסעפ דַֿאכ טנַאקעג סָאד טָאה'מ ,םעדַאשזד יד ןשיװצ רקיע
 .םנגוי רעד טימ םעברַא

 יב לַאמ סָאד ,סעצַארּפ רעקיזָאד רעד טַאהעג טָאה אצוי:לעופ ַא דָאנ ןו
 טי ;טכַארטרַאֿפ רענלָאמ א ןיא ןלַאפעגנײרַא םעצולּפ זיא עדנַאמ .םייח רעד ןוא ײז

 ןעװ ןוא .ןײלַא ןזָאל יז לָאז ענסנעשטש ,ןטעבעג וליפַא ןײװגפיצ טָאה ,טייק

 ;ענּפָא םיא יז טָאה ,טעמוא ריא ןופ המיס יד זיא'ס סָאװ ,טנערפעג טָאה רע
 רעטוג ַא ןיא סָאד ,רעביל ,טשינרָאג ןיא סָאד -- :לגני שירַאנ א יװ טרפּפ

 קא רניק א ןגעװ ןייז וצ דשוח יז ןביױהעגנָא טָאה רע -- .רעקיפײנ ַא ,טעמוא
 ,לגניי א ַא ןרעװ ןריובעג סעווס ביוא זַא ,טכַאמעגּפָא קנַאדעג ןיא דיז יב ןיֹוש
 פײװהעד .עינַאלעּפ -- ?דיימ ַא ביוא ןֹוא ,קנַארפ ןבעג ןעמָאנ ַא םיא יז ןלעוװ

 רעד , ןעמָאנ ןטימ גנולייצחעד ַא ןהיוכעג רָאװ ַא ןופ רשמ ןיא עדנַאמ רַאג טָאה

 ."רערעקנעמיוק יד ןֹופ שניב

 םענעגייא םעד ןיא טנעײלענרַאפ דַאז עקיזָאד יד יז ןכָאה ןפשרע ימעלַאמוצ

 ןשָארג ײרד וצ שאמשימ א סעּפע טשינ ןיא סָאר ןא ,קידנעעז ןוא = ,ןיירק

 ןוא ,"רַאװעל , ןיא טקישעגקעװַא סי יז ןבָאה ,רוטַארעטיל עתמא רָאנ ,הריש ַא
 :רעד ַא םימ ,רוזנעצ רעד ןֹופ ןקעלפ ייווצ שימ זיולב ןענישרעד זיא 'יטנוב,, רעד

 :וצ קידקאוועג ןעוועג זיא ענסנעשטש ןכלעוו ןופ ,עיצקאדער רעד ןֹופ גנוקיטומ

 ריא בילוצ ןײּפנסיװעג טַאהעג טָאה יז לײװ ,רעײז טשינ עדגַאמ ןֹוא ,ןדירפ
 : | .ןביירש 'וצ טיײקכַאװש

 ךעלקערש יװ ,טכַאמעג רָאלק עגס גשטש ךיז טָאה םורַא ןרָאי ןיא טשרע

 רוטארעטיל יד טאהעג ביל פַאה יז .ןביירש וצ טשינ ,ךיז טימ טממעקעג טָאה יז
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 פשינ ריז לָאװ יז ,ןקָארשעג שינַאּפ ךדיז טָאה יז .ריא רַאפ ןקַארשעג ריז ןוא

 ?ענמיורא טשינ יד ךיז ןיא טקיטשרעד רַאפרעד ןוא ,,יירעביירש ריא ןבענרעטנוא

 שטנעמ םעד ריא ןיא ןענענרהרעד טשינ ןלָאז יז ,טעגרההעד יז ,רעטרעװ עטנַאז

 יז טָאה -- ףמַאק רעד ןיא רקיע רעד ---  - :ףמַאק ןופ שוטנעמ ער ,טַאט ןופ

 .םייצ רימ ןבַאה קיטסירטעלעב ,טנַאזעג

 .דוביאק טייג טנעלַאפ ַאזַא םָאװ ,ןקוקוצ טנָאקעג טשינ רע טָאה ן טלמעד רעכַא

 ןָאק סָאװ ,שטנעמ ַא זַא -- טגערפעג רע טָאה -- סָאד ךיז טקישעג יו ---

 ,ןרעייא יד רַאפ טכיל וצ ךימ טיצ רעכלעוו ,לכיכ ַא ןָא גָאט ןיק ןבעלכרוד שא

 ,ןּפַאכוצנָא טכייל זיא'ס עכלעוו ,ךיא בָאה זָאנ ַא ?ײװ --- זָאנ רעד רַאפ קיפכיר

 ןייא טימ -- ןענעײל ןתעב ןיא ףָאלש דיא ןעװ ,ןעיצ וצ סָאװ רַאפ ָאד ןיא'ס

 ףיֹוא , :לכיב שירַאטעלָאהּפ ,טונ א ןגעוו ןגרָאז טשינ לָאז יז אקוור זַא/ ,טרָאװ

 *!ומייצ רימ ןבָאה קיטסירטעלעב

 רעדָא טײקשישטאקניפ ַא סעּפע ,תונשקע ןַא סעּפע ןעזעג ןירעד טָאה רע

 ;רשיהנלכש םענופ גײנּפָא ןשיטנעגילעטניא ןַא לַאפ ןקעי ןיא ,טייקשירעגניליױװ ַא

 אס ןשינערַאּפש עכעלרעכעק וצ ןעגנַאגרעד סע זיא טנורג ןקיזָאד ןפיוא ןי

 :עג ךָאד טָאה יז -- טנָאקעג טשינ ײז ןכָאה ןרעו ןגורב טסנרע סָאװ ,שידיח ַא

 .אווצ ןיא ןעװעג טכייל טשינ ללכ ןיא ענסנעשטש ךיוא ןוא ,רעטקַאראכ טאה

 | .(ןבעלנעמ
 -- ןפַאלש ןסַאמ יד ןעוו סא י יד רַאפ ןביירש ךיא ףרַאד סָאװ  וצ --

 !ןיקסמָארעשז רעכיא פא ןעּפָארכ ןסַאמ יד -- טרעפטנעעגּפָא םיא יז טָאה

 ןצנַאג םעד ,ייטשרַאפ --- ענסנ עשטש ףיורעד ריא טרעפשנעו -- שודגנאמ ---

 רעסַאװ ןעמוקַאב ןָאק עמ ,למוש ַא ,קוח ַא ,ןענישַאמ יד יב ,סיפ יד ףיוא גָאט

 :עג ןיב'כ !ודלַאה ןיא ,ןרעיוא יד ןיא סענישטַארמ לפיוו ןוא .ןריחעג יד ןיא

 ײזַא טסָאה ,ריד ןבעל טרַאּפשעגוצ ךיז בָאה'כ ,?יטש ,םערַאװ -- םײהַא ןעמיק

 .טעילוולעגנייא קיזומ יװ ךימ סע טָאה ,טגעײלעג ןייש

 יז טיצ ,טלמירדעגנייא סָאוװ:רַאנ טָאה רע ,ןפערט סע טנעלפ לָאמ לפיוו

 | :ןָאנ רעד רַאפ ןיוש םיא

 ,טנגוי רעד ו ןופ רעגרע ןיא !םיא ןופ סיוא ייטש ךיא סָאװ ?לָאמארעדיװ ---

 !ץילַאה רעתמא ןא

 רעד טימו ןטלָאשרַאפ רעצעמע םינּפַא טָאה ריא זַא ,תונעט טָאה .יז ןיא

 | !ןַאמ םעד ןענרעל לָאז יז :הלקק רעטסכעלקערש

 רֶצֹבָא -- הרוס ךיז רעטעּפש עגסנעשטש זיא -- סָאּפש א זיא סָאּפש א

 ,טטװערדרַאמצננָא רימ טימ ףךיו טָאה ןירעוט-טננוי יד עטרבח ןיימ למיוו

 רענעי ראפ .ןבײרטַאב טשינ ךיו טוָאל סָאד ,טניילפנניירא טָאה יז ימ לפיוו

 -ָננ בָאה'כ .טזָאלרַאװרַאפ קרַאטש ןצוװצנ טביזניה ןקיטסיינ ןיא דיא ןיב טייצ

 ,רימו-ףבית ףיוא ,ךיורבצנ ןבצלגנירד ןרָאפ ,טסצרּפ-ײטרַאּפ יד זיולב טנציײל
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 רצבלטפַאשנסיװ 'ַא ףיוא טדףרצנּפָא ןיוש ןוא ,גנולייצרשד רטטסנרצ ןַא רַאפ
 ןכקַאװנָא ןביוהצגנָא טָאה קנַאדעגןײמ ןיא ןקשח טלעכעגסיוא רימ טָאה ךַאו

 ןנווטסַאלק םצד טּפַאבקנפיוא ךיא בָאה םיוק וא ,טייקרפביז יד זָארנרליוו יי

 !טטָאלב טקירצביא סָאד ןיוש זיא -- גנַאנוצ

 ןָאק ,טשינרָאג טשינ טסיײװ רע זא ,םיא וצ ןעמונעג דיז טָאה עדנאמ טשרע

 ןוא ,ןדָאב ר רעטרעקאעגפיוא טשינ יװ ,עשטשוּפ עדליוו א יװ זיא ,טשינרָאג טשינ

 ױזַא ןוא ...טרעדָאפעג ךָאד עו רבח:ײמרַאּפ ַא ןופ ןוא !ןזײװַאב דָאד ןַאק רע

 - רושלו וק רעײנ ַא רַאפ טעװעשטרַאקעגסיוא םיא טָאה יז -- רעטייוו

 בָאה'ב -- ענסנעשפש ההומ ךיזז יא -- +ןַאט טנַאקצנ ךיא בָאה סָאװ

 טלָאװ'ב ,טנטיילטנ רָאנ טשינ ןגפווטצריא ראפ טלָאװ ךיא .ןדליב טזָאלפנ ךיז
 ןטליּפשפִנ טיימורט א ףיוא ןוא ןטננורּפשעג ץבַאשו א יוװ ןנעוװטצריא ראפ

 רעד .סרעטסוש יד ןסיוטשעג .גנודפיבטסבלעז וצ ךָאנ םיא ןכָאה בײװ ןצוח

 סרעטסוש ידו ןשיוװצ ןשעברַא ןענסנעשטש טלעטשענקעװַא טָאה טעטימַאקגןָאיַאר

 ןיא ןעוועג זיא יז ?יײװ ,ץנעוורעטניא םעשזדַאמ בילוצ טשינ יצ ,טסיײװ רע ---

 רעד ֹוצ טרַאּפשעגוצ זייוונפייצ םיא טָאה טנגוי עשיפרָאד יד ןיוש .טעטימָאק

 ץלַא טוט רעכקעוו ,טגעמעלע רעשיטָאטש רעד ןכשנקכ ַא ,ןגַארפפ עהייא טימ פנַאװ

 :מַאזרַאפ רעדעי וצ ןמיירגוצ טוג ךיז טזומעג טָאה רע .תויהש ןָא ןוא ןסיברַאפ

 מײקכַאװש רעטסחנימ רעד רַאפ טּפַאכעג ךיילג ךיז ןפלָאװ יז ןרָאװ ,יײז טימ גנול

 ןענעיײלפ םעניא ןגױצעגנײרַא ךיז רע טָאה רָאי ַא רָאנ זַא ױזַא ,דייר עטסוּפ רעדָא

 .ןבילברַאפ טייהניווװעג רעקיזָאד רעד יב ןיוש זיא ןוא

 :נלקעצ א ןינע ןא) ,יקצענַאק ןינע רעד ןענאטשטנא ןיא טייצ רענעי ןיא

 זַא ,טקרעמַאב םעצולּפ ןבָאה סרעטסוש יד --- ךעלמעג ,רענדוקסַאּפ ןוא רענעג |

 טָאה -- סע טסייװ לייט דעד --- .ןּפמורשעגנייא ךיז ןבָאה ןעמַאלב:רעדעל יד

 ?טשינ טקעלק טנייה ןוא ,טקעלקעג טָאה דימת -- טסעומשעג ןעמ

 זַאװ ןוא ץעיּפמַָאל ,ענסנעשטש ןבָאה ,גנורעדורפיוא ענײמעגלַא יד קידנעעז

 גָאק ןֹופ ןעמווקַאב טָאה יקסיָאמַאז סָאװ ,םַאלב:רעדעל ַא הקיתשב ןעמוונעג עקשיור

 =שורוװאוו יו ,יירעבראג רעד ןיא ןעמוקעג ןוא ,םענעבױהעגנַא:טשינכַאנ א -,ןיקצענ

 ,"ןַאיצָאב, ַא ןיזַאנַאמ ןופ טגרָאבעגסױא ןבָאה ענעי .םירבח טַאהעג טָאה עק

 ןזיװַאב טָאה "ןַאיצַאב, רעד ןוא ,ןעמַאלכ;רעדעל ןטסעמו וצ רישכמ ַא רעדָא

 | !טרעדנוהייװצ טגזיוט) טָאטשנַא רעטעמיצעד טנזיוט
 טָאה יקצענַאק :טקעד ועגפיוא ץלַא ךיז טָאה --- ?כעלײנק םוצ םעדָאפ ןפיוק

 2ילק ַא ןעוועג זיא רע לײװ ןוא ,סרעשעמיצעד רעמ ךיז רַאפ ןּפַאלקסיוא ןםייהעג

 רַאפ ןטסקיצניוװמוצ הדוחס שמענ רעכקעוו ,קינײװ ָאד ןענעז עכלעזַא סָאװ ,טנע
 טריפענסיוא ךיז טייפשרַאפ ײרעברַאג יד טָאה ,לָאמַארַאפ סעטָאלז 0 00 א

 2טורַא םעד ןופ למפניפ ַא רעקינייוװטרעמ םופעמוא קידנבעגוצ ,גָאדטפיוא םעד

 :ַאכ יד ןשיװצ גנַאג ןיא טזָאלעג ןע עמַאלב;רערעל יד ךָאנרעד טָאה יקצענָאק .םענ

 .ײרעברַאג רעד ןֿפרָאװעגוצ ןטסנידרַאפ יד ןופ סָאװ:סעּפע ןוא סעקינּפול
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 :םיוא ךיז טָאה ,טסוװחעד םעד ןגעװ ריז ןבָאה ײז ןעוו ,סרעטסוש יד ןשיוצ
 ןיא רעזיה ,קנַאב ַא ,עמריפ:ךיש א טָאה רע !רענָאילימ רעד .דָאק ַא ןביוהעג
 םיא ףיוא ןטעברַא ןשטנעמ סָאװ ,קיגײװ דךָאנ .עניטסעלַאפ ןיא ,קעװַאלצָאלװ

 םרעצופ יד ,סרעּפַאלק יד ס
: 

2 

 ווא טגָאג רע סָאװ ,בוש:םוי םוא ןֹוא ןכָאװרעדמוא

 אפ רע טפָאצ לָאמקיט סָאװ ,סרעכאמ:עקוװעילַאב יד ?םקעו א םימ טעברַא רעד

 קירנענעכערפָארא ,קנַאב רעגענײא רעד ןיא רעטעפש סע טריטנַאקסיד ןוא

 !רערעל ןפייא רָאנ רע טעװעשלַאפ --- טהעדנוה ןֹופ ףנופ
 ;נַאקס רעקיוָאד רעד ןעמיקעגסיורַא זיא טַאטשרַאװ ןייז ןופ סָאװ יי

 רעבַא ,ןפוא ןקידמולש יא -ףיוא ןכײלגוצסיוא ןינע םעד ןעוועג ןרעג טכָאװ ,לאד

 !ףוכ א ןוא טכירעג ןיא :ןגירשעגרעביא םיא ןבכַאה ןרידאנירב = ערעדנא

 ףיוא גָאלקנָא ןַא ןגַארפעגנײרַא יז ןבָאװ ,ןענסנעשטש ןיפ טגַאזענרעטנוא ןוא

 רעד וצ ןעמוגעג טסעפ ךיז טָאה עגעי .רעננילק סאנעצעמ ינַאּפ ןופ טנַאה רעד

 2ָאק טפוה לַאמַאמימ ןסעצַארפ ןקידרעװַא זַא טימ ןקעמש ןביױהעגנַא טָאח'ס ,דַאז

 רעד ןוא סעסעבָאק ענעי ףיוא גנונערפיוא ןופ טיור ,ןרידַאגירב יד ןעמַאזוצ יקצעגנ

 =טשינ א טקורעגרעטנוא ןכבָאה !ןויזכ אזא ןַאטעגנַא םיא ןבַאה עכלעוו ,יירעבראג

 :רעד ןרידַאגירב יד ;ןעקנעש םשינ סע יז טעװ רע !םַאלב;רעדעל םעגעטסַאמרעד

 -- גגיקידעשפגַא יו סעטָאלז 000 וצ ײז ןופ ןדעי טיג ןוא רעכיא רע טעב רַאפ

 ,דניירפ עשונ ןביילב רעטיײװ רימָאל ?סעצַארּפ ַא סָאװ יצ

 :רעד ךיז טָאה יקּפיֵא אמאז .טשינ ןיקסיַָאמַאז ןייא ,ןבעגעג רע טָאה ןעמעלַא

 יצ ןײר םיא רַאפ ךיז ידכ ,ןוא ןיקצענַאק ןופ טעברַא יד ;רולדַאֿפ וצ ןקָארש

 :םיוא רעטשרע רעד טָאה רעכלעוו ,םענעי טעברַא רעד ןופ ןפרָאװעגסיױרא ,ןשַאװ

 ןכבירפעגכרוה ןצעיּפמַא? טַאה -- ?ןַאיצַאב;ע ןטימ םַאלב:רעדעל םעד ןטסָאמעג

 .טַאטשרַאװ םעגופ

 ןעגנַאנעגקעװַא ןיא ןוא רעמינרַאג:הנותח םעד ןָאשעגנָא טָאה ץעיּפמַאל

 טָאה גָאט םעגעי רעבָא ,ןעמוקאכניירא טשינ םיא וצ ךיז טלַאװ רע .ןיקצענַאק

 ןוא ןסרוק:םלדנאה יד ךַאנ טָאה עכלעװ ,ענכאק ןטערטראפ ןיראפערקעס רעד

 טימ ןיטסילאדויב ַא רַאפ ןעמוקַאבנײרַא ךיז קיטקַארּפ עקיטסיזמוא רָאי בלַאה א

 ךיז מָאה ץעיּפמָאל .שדוח ַא סעפַאלז 80 טסייה סָאד ,עיסנעפ רעשירעטפוש ַא

 ;םיױהַא ןבָאה טשרמיפכ לָאז רע ,טביילנעג םיא טָאח יז זַא ,רעכיז ױזַא ןפלאהרַאפ

 .רעגייזא ףלע ףיוא ןרָאװעג ןפורעג

 טָאה .ךיז רַאפ ןצעיּפמַאל קידנעעזרעד ,ןרָאװעג טגניוטשרעד זיא ייקצענַאק

 ."רענרעה יד פימ רעטסוש , םעד טנעקעג ןבָאה עלַא .טגעקדעד םייא

 ?ןעמוקעג ריא טנעז סָאװ ךָאנ !ץעיּפמָאל ןַאּפ ?דיא עז ןעמעוו ---

 .טעברַא ךָאנ .סָאװ דָאנ ךעלדנעטשרַאפ עסי ---

 רעד טשיופעג ךָאד דיִז טָאה'ס .עקעט ַא רַאנ -- טניימעג בָאה ךיא ןוא ---

 ?טניילעגרַאפ טשינרַאג ךייא טָס .טעגיבַאק

 ומ

 טָאה
 אל

455 



 :אּפ ,ורוצ טזָאל :ןפָא טגָאזעג יז בָאה ךיא רעבָא ,טגײלעגרָאפ טָאה'מ ---
 ךיא ?יײװ ,ַאב -- רעטסינימ  ַא ףיוא סעיצַאקיפילאווק ןייק טשינ בָאה'כ ,עיװָאנ
 | | !שטנעמ רעכעלרע ןַא ןיב

 טגנ .דַאבמוא ריא טנעז רעטסוש ַא רַאּפ ?ייװ .דָאש רעסיורג ַא ,דָאש ַא --
 ץנעגילעטניא ַאזַא טלָאװב ןעוו ,שירַאנ רעײז יטליפעג ךיז טלָאװ'כ ,תמאב .גולק ֹוצ
 | !רָאּפ ַא םעטָאלז יירד וצ ןסַאצּפָא ענרעצליה ףיוא ךישנעמַאד ןבעגעג

 ;עגנָא רע טָאה םיא כילוצ זַא ,ןהעלקפיוא םיא ןבױהעגנָא טָאֵה ץעיּפמַאל
 -ַאּפ 10 שטָאכ ןעמוקַאב םֹורַאד רע ףרַאד ,ןיקסיָאמַאז יב טעברַא יד ןריוװ
 טאה יקצענָאק רעבָא ;סעקּפולסכלַאה ַא ףיוא ,עכעלנייוװעג ןייז ןגעמיס ,רָאװ ַא
 :טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ןיולב

 .ןײגקעװַא טעב'כ .גונעג ---

 רע ןכלעוו ,קימימ םוצ ,דרָאב רעד רעטנוא עקטעוורעס ַא ןָאטעגנָא טָאה רע
 :ענ ךיז טָאה רע לײװ ,טעניבַאק ןיא רעהַא ןעגנַאלרעדנײרַא ךיז ןסייהעג טָאה
 | .גוצ םוצ טלייא

 :עגוצ טָאה ריא -- ןפורעגנָא ץעיּפמָאל טקמעד ךיז טָאה --- עילָאװאּפ --- 
 .סרעייא ךיא םענ ,סניימ ןעמינ

 ןיקצענָאק טמירעגקעװַא רע טָאה ,שיט:גָארויב ןרעביא ךיז קידנניבנייא ןיא
 עשיריקנַאב ַא ןכוזרַאפ לָאמ ןייא שטָאכ רימָאל -- :זָאנ רעד רעטניא ןופ ךיוי יד
 .יירעגסיוא ץעיּפמַאל טָאה ,ןעמוק וצ ךיז וצ ןזיװַאב טָאה רענעי רעדייא -- !ךיי
 | .שבי ןרָאװעג ןיא רע ןיב רעלעט םעד טקיג

 -- שיש םענופ קידנביײחפיוא .ךיז ,ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- .גונעג --
 רימ ךיז טלָאז ריא .יקצענָאק עינַאּפ ,ןײלַא ךייא ןוא ךיוי רעיא גונעג בָאה'כ

 יי .ךיז ראפ ברע טשינ ןיכ ךיא ןרָאװ ,ןזײװ טשינ ןגיוא יד .רַאפ רעז
 ץעיּפמַאל יו -- רעטכעלעג שירעטסוש ַא טָאטש ןיא ןעוװעג זיא רעטעּפש

 טָאה רע יוװ ,טכַאלעג טָאה ןײלַא יקצענָאק !ךיוי יד ןיקצענָאק ןסענעגפיוא טָאה
 .רעלרעכעל ךיז םייקזיוב טימ ,גתלק וצ קידנעיז ,לציפש ןכעלרעה םעניפ ,טגָאזעג
 ןיפ יז קידנגָאזּפָא ,ןעגכַאק וצ ןיילב המקנ ןייז טזָאלעגסיא מָאה רע .ןכַאמ וצ
 ,ןצעיּפמַָאל ןעמענ וצ קירוצ ןיקסיָאמַאז 7 ופאב רעבָא ,ָארויכ ןוא טעברַא רעד
 ,טשיננטימ:משינרַאג ַא ןוא ,רוכיש ַא ןוא קוינעצבק ַא .ןעװעג ןיא סָאד םגה ליײװ
 דעלטנפע ץעגרע טנַאקעג טָאה רע ררענרעז םיס י ז ג ַא .יו ג ַא רעבָא
 . עוו טלַאוװ סָאד ,ןביוש יד ןגַָאלשטייא רעדָא ,דיי ןיקצענַאק ףיוא ןָאט יירשעג ַא

 טָאה עקיביולגטימ ענייז עגונב !דיי א ןייז טלָאװ ץעיּפמָאל ןעװ ,אב .טסָאקעג רער
 :עג טשינ קעװַאלצָאלװ ןיא עקַאט זיא ,ןזָאמרַאט םוש ןייק טַאהעג טשינ יקצענָאק
 זיא'ס ןוא ,עשידיי יד יוװ טיינ ערעסערג ןייק ןטַאטשרַאװרעטפוש יד ןיא ןעוו
 - טשינ ןבָאה ײז זַא ,תמא םענעי רעסעב ןסיוו לָאז סָאװ ,טנעמעלע ןייק ןעװעג טשינ
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 :ענ דימת ןעמ טָאה סַאנ רעשידיײ רעד ןופ סרעשסוש יד ףיוא .ןרעװוצנָא סָאװ
 .טריפראפ טשינ לָאמניק ןבָאה ײז .ןלעטשסיוא טנָאק

 רעקיטרַאנדישרַאפ ןיא טייצ יד סעװַא ןשטנעמ ע גוי עדייב יד זיא יא טָא

 ןעשזדַאמ ,סרעטסוש יד יב טפיוהרעביא ןענסנעשטש ,טעברַא רעשיאײטרַאפ

 ןופפ רע ,ןעמַאזוצ יז ןבָאה ,ןפסנידרַאפ יד טגנַאלַאבנָא סָאװ ןוא ,טנגוי רעד ןשיוװצ

 ,םעמָאלז טרעדנוה יידד זיב ןעמוקַאבסױרַא ,סעיצקעק ןופ יז ןוא ײרעילַאטס רעד

 ןופ רעבָא ןפלעג ןפימ ןָאפ וצ סָאװ טסווװעג טשינ יז ןבָאה בײהנָא ןיא זַא ,יוזַא

 -- ?ערעדאמ,, זופ ןרָאװעג טקיטײזַאב ןוא ןגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ זיא עילעפ םניז

 ןעוועג ץילַא ךָאנ זיא יקסרויַאב קשנַאי ?יײוו ,טרעפעכלַאז טבעלענ ןופרעד יז ןכַאה

 .טעברַא ןא

 ןיא ןעװעג ךיוא ןזיא ,ןבעל רעײז ןיא עטסכעלקילג סָאד ,רָאי עקיזָאד סָאד

 ךיילנ ,טליפשענוצ ײז טָאה ץלַא .ןשינעעשעג עסיורג ןָא ,סקיאיד ַא ןײמעגלַא

 :עֶנ ךיז ,ןגיֹוא יד ןיא ריא קידנקוק ,טָאה .ענסנעשטש ןוא ,ןעשזדאמ בילוצ יו

 ?ָאמ יא ןיולב ,פריפענפיוא ןייפ טייצ עצנַאנ יד דיז טָאה רע .קיסיילפ שנרעל

 רעד רַאפ ."םקופ ןפיוא ,, ןעגנַאנעג ןעדנַאמ רַאפ דוסכ ןוא ןטלַאהעגסיוא טשינ

 .החסיפת רַאי א טימ טלָאצַאב רעפעפש רע טָאה עיצידעּפסקע רעקיזַאד

 ןענכנעשטש וצ םעּפעשטעג ךיז קירוצ ןרָאי טימ טָאה סָאװ רענעי ,קערוט

 טנַאיצילַאפ רענעגייא רעד ,"עגווישזג, טָאטשנָא "עװַאלזַאק,, רַאפ ןעקלַאכימ ייב

 ןגלָאפרַאפ ערעדנַא ןשיװצ ןבױהעגנָא ,ןפנעגַאמײהעג יד וצ ןײגרעבירַא ןכָאנ טָאה

 סָאװ ,ןָאגרופ םעד ןופ טיורב ןסײרסױרַא ןוװרּפ ןגעלפ עכלעװ ,עקידנרעגנוה יד

 סָאד .ענ וװישזנ ןייק .בלעווע נג ערעדנַא ןוא ןלַאברַאק רַאפ ןרעוװ טריפעג טנעלפ

 - קערוט .גַאפ רַאפ ץָארּפש א טכַאניב יידעקעב רעד ןופפ ןריפ ןעמ  טנעלפ טיורב
 צב

 יי

 טי

 ךיז קידנקעדוצ ,ןוא ןָאגרופ ןיא ןכירקנײרַא רענייפש ןשיסקופ ַא ףיוא טנעלפ

 ענג ןעמערַאװ םענופ חיד רעד סָאװ ,יד ףיוא ןעװעטַאשט ,סנבַאל:טיורב יד טיט

 *.ל .ק םענופ 297 לקיטרַא ןחעטנוא ןעיצרעטנורַא ןוא ןשוחעצ ײז טעוו סקעב

 :עֶנ טּפשמרַאפ זיא ןקערופ בילוצ זַא ,פסווורעד ךיז טַאה ענטנעשטש ןעוו

 :ַאב רע טָאה ,עכעלפע רךָאנ ןוא סעשטיוװָאכישט רעד קענַארפ ,שיּפַאװק ןרָאװ

 םעד טנעקעג טָאה רע זַא ,דָאנ טרפב ,ןענרעלוצנָא גנוי םעניימעג םעד ןסָאלש

 ןָאפעג ןסיװ וצ טָאה :טנַאה רעד ףיוא ןעגנַאנעג םיא זיא רענעי ןוא ןַאמרופ

 יד ײב דרעפ סָאד ןטלַאהרַאפ ןוא 'יסקופ,, ןטימ ןרָאפ םעוװ רע טכַאנ עכלעוו

 :מע טָארר םענעכַאטש א טימ טָאה ענסנעשטש .סעקטַאנַאר עשיטָאטש עקילַאמַא

 טימ ןעגנורּפשעגסױרַא זיא קערוט ןוא ,טיורב ןרעביא ןָאטעג עקציפ ַא לָאמ עכעל

 טרַאװעג זיופב טָאה'ס סָאװ ףיוא ,טנַאה ןיא םעלַאטסיּפ ַא טימ ןוא רעדליּפעג ַא
 טנַאה רעד רעביא ןקעטש ַא טימ קַאה ַא קידנבעג ,דגַאב םיא טָאה רע .יקסהיוַאב

 .סקעדָאק-ףָארטש *



 ןטלָאװ יז .ןציילעמוצסיוא םיא ?יצ ןפימ עמכַאלּפ ַא ןוא טלקיוװעגניא

 ;רעמניא ךיז טָאה'ס ,רָאנ ,טעװעילנַאמענכיױא לגַאמ ןסיזָאד ןפומ טנַאגעלע ןעוועג

 / .שיצּפָא טזומעג טָאה'מ ןוא ,"לטנצרעפ,} םעניפ לורטאפ ַא טגָאיעג

 בילוצ רעמ רָאנ ,טײקינײלק רעד ןגעװ ןסענרַאפ ןכיגניא טָאה עגסנעשטש

 טעמימַאקנטנגעג רעה .ענפוק ןייקו כייוװ סָאד ןעמונעגוצ  םיא יב טָאה'מו סָאװ ,םעד

 יװ ,ןענסנעשטש ןוא ,טַאיװָאּפ םענעי ןיא טעכרַא ףיוא טריפעגרעכירַא יז טָאהי

 ךעלגנַאב ןוא טסוּפ ױזַא ןרָאװשג ןיא ,ןעמוגעגסיױהַא ץרַאה סָאד םיא יב טלָאוװ רע

 | | / .קערש אזא

 :םִא לָאז רע ,העידי ַא ןעמוקַאב רע טָאה םורַא ןכָאװ ײװצ עכלעוו ַא ןיא

 .רוטַארעמיל טימ ןרָאֿפ יצ ןעמוק טעװ עשזרַאמ לײװ ,ןמנװַא יד ןיא ןשרַאוװ

 ןפיול ןפיול ןיוש .ורָאפ וצ ןעמוקעג טגוָא ןסיוװעג ַא ןיא דעלקריוװ זיא יז

 ;ניירא ,טָאה יז ןוא ,ןעשעג םעּפע ןיא'ס זַא ,טנעקרעד רע טָאה ןגיטש יד רעביא
 טנַאי עמ ןַא ,ןשטעװקסױהַא ךיז ןופ טנַאקעג ןיולב ,עזילַאװ א םימ קידנלַאפ

 פעװ םורא עגר .ַא ןיא ןוא עקשזַארד ַא טימ טגַאיעגכַאנ יז טָאה'מ זַא !רָאנ יז

 | .ןיז ָאד ןעמ
 !עקמַאילק יד ןשוק ײז ןלָאז זיא ---

 טלעטשעגסיוהַא ,קינײװעניא ןיפ ריט יד ןסָאלשרַאפ רע טָאה ,קידנגָאז סָאד

 -,ןטרַאג םוצ ַאדייה ןֹוא ?כעד םעגעריּפַאּפעלַאמס ןפיוא רעטצנעפ ןכרוד ןעשזדַאמ
 2וווצ רעד ףיוא קירב רעד טימ ןשרָאד ןופ ,קירב רעד וצ גערכ ןטימ ךָאנרעד ןיא
 .קַאיבֹוק עקשַאז ֹוצ טייז רעט

 רעטעכהא יד וצ פפק ָאק ןופ ןפורפיוא ןעוועג ןענעז עקזילאוו רעד ןיאו

 ןכעלטייהניא םעד ןגעוו --- זײרק רענטוק:רעקװַאלצָאלװ םענופ םירעוּפ ןיא
 רעייז ןיוש זיא ןאילוי יװ ,ןעזעג שוריפכ יז ןכַאה ,ייז קידנשכַארפַאב 1! .טנַארפ

  ףרַאד רע -- :ּפָא טשיג ?לב ןיוש רע טּפַאלק תויתוא עסיוװעג ,טרעטַאמעגרעפיא

 יז ןבָאה רעדיװ ןוא ;טגָאזעג עשזדהַאמ טָאה -- טנַאמער ןכָאה ץורית םיש ןָא

 יש ַא ,ןזעװ קירעבע ול ַא יז רַאפ ןיא ןישַאמי סיקסװעילכרַאמ זַא ,טקיפעג עדייב
 .רכחנײפטרַאּפ רערע

 :רָאּפלַאק םוצ ענלָאד ףיוא ןעמונרַאפ טרָאּפסנַארט ןצנַאג םעד טָאה עשָאז

 :קיִלג א ףיוא ,רעד ןוא ,ךיז ייב ןזָאלעגרעביא יז ןבָאה ףורפיוא ןייא ןיוקכ .ןריט
 ;וב וד ןיא ןענופעג םורא ןרָאי ךס ַא ןיא דיז טָאה ,רענעבילבעגצנַאג ןפוא ןכעק

 .ידו להַאומעמ םיצ טענַאל

 ריא ןטָארטענּפָא טָאה עכקעװ ,ןעשַאז יב טכַארבעגוצ ײז ןבָאה טכַאנ יד
 ךיו ןיא עבוק ןייק בייוו סָאד טריפעגּפָא ענסנעשטש טָאה לער .לרעמוצי

 טרעקעגמיא ךיז רעדיװ םעברַא רעד רָאנ ,?עזָאלולעצ , רעד וצ טזָאלעגקעװַא

 | .ךיז ֹוצ
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 ָאה'מ זַא ,ןּפַאלק ןייא ןיא ןשלַאהעג טָאה'מ זַא ,טלייצרעד טָאה עיצנַארב

 ײו יצ עידומ ןזיװַאכ יז טָאה רעטסעװש רעד .ירפרעדניא ןזיב טעװעטַאשטעג

 .טשינ טקיטבענ ,בומש ןיא ַאטשינ עווע ןיא

 ?ַא- ַא טימ ןעמיקעג ןייש ןענעז ,סעומש םעד טקידנערַאפ טשינ ןכָאה ײז

 ללבב) קעריט ןיא ָאשַאו ,יקצָארּפַאּפ טגַאשזרעס רעד עיזיוער א ןכאמ וצ לעפ

 -ָאװָארפ ןייק טשיג ןפוו ןוא ,ןטנעגַא-םייחפנ טעקיזָאד יד ווקרצט} ופווצנ ייז ןצנפז

 .,ןבענעג חצצ ןייק טשינ זדנוא טימ ךיז יז ןטלָאװ ,טיצַאק

 ?טיצ רעד ןיא ןטכענ ןָאפעג ריא טָאה סָאוװ -- 

 ?ןער זיא סָאװ ,טבילעג ךיז בָאה'כ ---

 טציּפשעגרעכיא ױזַא טשינ טיײז ,טשיגרָאג --

 :רַאפ .ןטכעג ןגעוו טנערפעג טשינ ןבָאה רעבָא ,טעשיעצ ןעוועג ןענעז ײז

 טָאה קעריפ רעבָא .ןעגופעג גיפ  ַא ,טרעטשינעג ,טביזעג ,טביזעג ןבָאה .ןלַאפ

 .ןענסנעשטש טנעקרעד

 רימ טָאה סָאװ ,טָארד ןטימ רעד ךעלמענ ןיא סָאד ,טנַאשזרעס עינַאּפ ---

 .טעקציפעג פיורב ןרעכיא

8 = 

 ךיז טַאה קערופ .רעכַא ,טזירכענפיױא ףיירעד טאה ענטנעשטמש

 ספַאה רע זא ,ןפלאהעגרעטנוא א םיא פאה שטעבעלעביָאשַאו ןיא םעגייז ייב ומלאה

 .?רעמעק םענופ סיווענטיוא ןיא רע ,עקויסַאס א ףיוא ןענסנעשטש ןעזעג

 ןײא ןיא סָאד -- זיוח עצנַאג עקיזָאד סָאד םגָאזעג רע טָאה -- םגקיר רעביא

 .פרעמעק םיורג

 ןעיצנַארב וצ טעדנעװעג ךיז רע טָאה -- ךיוא וטסיבככ רעשפעעע

 ?לרעמעקקק ןיא

 ׂש ַא טסגרע טָאה עגיילק יד

 ּבינָאק יד רעביא ןָאפעג ריפ ַא טָאה

 ער טימ ריז ןעמונעג ,ריא יצ ךיז
 ָאג רעוו ,ןגָאז םיא לָאז יז-- ןשרָאפ

 ..ךָאנ רעק עקשַאב ---
 | ?ןיא סָאדחד ווווװ ,טסיײוװװ ...יײװוװװ ןיא --

 ?סָאװ יצ ,דניק ַא ןיב'כ זַא ,ךיז ריא טכַארש סָאװ .ךעלריטַאנ --

 ?ןזײװוװוװ טסעוװווה !עסיורגאגננ א ...ןײנג

 ;גיא ךיז ןביױהעגנָא ןוא רָאװדיּפ ןפיוא ריא טימ ןעגנַאנעגּפָארַא ןענעז יז

 .לריש ַא יז רַאפ טנפעעצ טָאה יז .םיוכנטשַאק ַא ןבעֿכ עּפָאש רעד וצ ןענעבנגרעטפ

 !רעמעק סָאד רימ ןבַאה ָאד --

 ןופ טָאה גיצ עטלַא ןַא. ןעוו ,ןפָארשעג טשינ קַאלש רעד ריש יז טָאה'ס

 ָאפעג עקעב ַא טרָאד

 שאי .ךייא יז ,ַאי זַא לָאק ןפימ ןאמעג לק

 קידנקורוצ ןוא טגוהגָאי ַא| '

 :ןָצסיוא טייקירלמיובה רעשישאהיוו

 .פרעמעק יםוא |

 ר יש;
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 --- ןעיצנָארב טעשַארטסעג ײז ןבָאה --- .ןעקנעדעג וצ ןבָאה סע טסעו --
 !ןקַאהנײרַא ריד טעװ עמ ןעוו

 .טשסעראיס גנושרַָאפסיז -ןיא ןענכנעשמפש מימ טהיפענקעווא יז ןבָאה יז ןוא

 - געװ ןצנַאג םעד ,עינָאלד ןײז ןיא עינָאלד רעד טימ קישומ ןעגנַאנעג זיא יז
 | ;ךיז ןוא םיא קידנקיטומַאב

 ןלימַא ןעװ ןוא ,ױזַא זיולב ןעשַארשכ יז ,ארומ  ןייק טשינרָאג בָאה --

 ...טַאהעג טשינ ארומ ןייק טָאה װָארטימיד ?ָאי
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 ק יצ ג ַאװ צ ןוא ײ װ צ+ 5 ט יּפ ַא

 זיא ענכנעשטש רעבָא ,טײרּפַאב גָאט ןטײװצ ןפיוא ןעמ טָאה ןעיצנַארב

 "פֿ ןופ ןרַאנָאיצקנופ ףיוא לַאפרעביא ןַא .גנַאק ףיוא ןוא טסנרע ןכַארקעגנײרַא

 רעדָא ,קָאריװ רעטסָארּפ ַא ,טכירעג:לענש ַא רעדָא :דַאז ערָאלק ַא ,לווייש םוצ --

 .רָאי ןיינ רעגייטש ןכעלניײוװעג ןפיוװא

 רע טנעװ יד ייכראפ ןעגנאנעג ןיא ןבעל סָאד ,ןכַאװ ,נעפ קעווא ןענעז'ס

 .עשנעג רעד .יברַאפ .רעיופ םײז רעגעי ןופ ץעג

 םיוכנפשאק רענירג;כײװ רעד ?וא ,יינשי א ןלאפעג ןיא יאמ ןפשרע םעד

 .טסָארפיױט ןקידלקניפ ןיז רעד ןגעק ,ןרעװש ַא טימ טשַאררעביא טָאה ףיוה ןפיוא

 ענג םייװ א ןוא יינש רעקיאיאס א -- גָאט ןייאו ןיא ןכאז עכעלגײװעגמוא יײווצ

 .גנַאזעג ?"מיוה , א ,?שפשָאנלָאװ} ץַאלּפ םענופ רעהא ךיז טנַארט סָאװ ,גנַאז

 יד ףיוא טנעה יד ןוא ?מ יה ?קיסַאּפ ַא .שטנעמו רעטרַאּפשרַאפ ַא -- ָאד ןיא

 .םעטַארק

 קעלג יד **.קעלַאשרַאמ םעד טקידרעַאב ןעמ טָאה יַאמ שדוח טפלעה םורַא |
 2יורפ ןלַאנַאוצַאנ ףיוא ,ור -עקיבײא ףיוא רעמָאי םענעזדנַארב טימ  ןעגנופקעג ןכַאה

 ןופ ןפָאלעגפיונוצ ךיז ןענעז 160טג ןשינַאּפ ,ןקידנבױטרַאפ ןקיזָאד ןרעטנוא .רע

 המשנ עװערדַאק ערעדנַא רערָא סעקינוװַאקלוּפ ,םישחוי עטמותיר 5 יד ןטייז עֶלַא

 ףיֹוא דנַאלרעטַאפ סָאד עבמעג רעלופ ַא טיפ קידנרעַאב ,ןבָאה ןוא ,רעכעטסַאּפ

 ןיא ,קערש ןופ עפננעדדעגנעמאזוצ א עדערעשפ יד ןבירפעג רע בא רעד

 ןוא ,עיצַאנידרַא:לַאװ רעײנ רעד שיפל ןרעשּפָא םֹוצ *א* ןָאזַא ןופ ףיֹוהעג םעד

 טפרַאװ -- :ןגירשעג ןבָאה הסיפת רעד רעטניה ָאד עקוװסַאמ רעד ןופ םירבח יד

 צציא|ץץוּפָאק םיקסדוסליּפ רַאפ טשינ ןשָארג ןייא ןייק !רעדנעבײרעיורט יד ּפָארַא

 !תונברק סיקסדוסליפ -- עטריטסערַא עשיפילָאּפ יד רַאפ טלמַאז

 ,ויצילַאּפ עשוליופ 7
 .וקסדוסליּפ
 .ב .ב ןטרודיווקול ןופ | ןפווא ווטרַאּפ-עיצַאנַאס ןופ ןעמַָאנ

 "רעב לאמסנעו ַא ,טישפיוא-דרע ןַא

 יט

 לפ רצ

 יא לא יא א
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 ,טייהנייא רעקישנַארפ;סקלַאפ .ַאראפ טפמעקעג ןעמ טָאה טנעוו יד רעשניה

 םעד .םייחרעביא ראפ טפמעקעג טָאה'מ .ןלַאװ:עיצַאנַאס יד ןופ טָאקיַאב א ראפ

 עג טָאה ענסנעשטש ...עיצוטיטסנַאק רעתמא ןַא רַאפ ,דנומ ןשישטײדײשילױײּפ

 םיא וצ ךיז ןסייר ןוא ףמאק ןקיזָאד ןופ ןעגנאלקרעדיוו ןּפאכפיוא זיולב טנָאק

 -ניצ א ןעועג טשרע זיא רע .ןטריטסערא ןַא ןופ טפאשקנעכ רעצנַאג רעד טימ

 טָאה ײטרַאּפ יד ,ןעמיױהקעװַא טלָאװעג םיא טָאה עפעד יד .טערבנעמַאד ַא ףיֹוא

 ץישיֵאװ יד :ןעיורפ ייווצ ןסירעגמורַא םיא רַאפ ךיז ןבַאה'ס .טזָאלרעד טשינ

 15 ַארויב סעשטארוד ןופ רעגנילק יד ןוא ןאמ ןשיראנ ריא ןופ גנוטערטראפ ןיא

 סָאװ ,טענעי םיא ןיא טנעקרעד רע זַא ,טגָאזעג תודע קידתונשקע טָאה קערופ

 ײזַא ךייא טָאה ןַאמרופ רעד ,טיורב ןכרודו טָארד 6 א טימ ןכָאטשעג םיא טָאה

 .ןָא טשינ ךיז בייה'ס זַא ,טרעדיװרעד קידתונשקע
 :ץנ ןיא'מ .ןטרַאוװ ןופ ןייפ יד ןסקַאװעג זיא'ס ,ושקַא יד ןסקָאװעג ןענעז'סי

 21ריפכריד םרעײװ גַאלשרעד ריז ןבָאה *קעװַאלפ ןוא זדיר .טסברַאה רעד ןעמוק

 :ַאפ;ןסַאלק יד טקיגײארַאפ ךיז ןכַאה יז ןנעק ףמאק םעניא רעכַא ,ןלַאװ יד קיד

 א רעגעו רענעילַאטיא יד ןוא ,טײצ:ןגער יד רעבירַא זיא עיניסיכַא ןיא .ןעגייר

 2רעקלעפ רעה ןופ דילנפימ א טרידראכמַאב ,טמסעג ,טנערבעג ןבַאה .ןלאפעגרעב

 ...םהעוירש עשיוטסיפוצאּפ יד שעשטיוװקעג רעטייוו ןבָאה עגיק רעד ןיא ןוא ,עגיל

 .ןסעזעג ץלא זיא ןַאמקעט .קאה א טימ טּפעקעג ןעמ טָאה סואפק הַא דור ןט5או םעד

 יוװ ,םינכש יד ןגעװ יװ ,טכַארטעג ןיוװנטײצ םיא ןגעװ טָאה ענסנעשטש |
 םתטסמ ךיז טעוװ םיא ןדרַאמרעד} .עלעצ רענעגיא רעד ןיא ןסעזעג שטלָאװ רע

 ,למוט רעסיורג וצ א זיא'ס ?יײװ -- טכארטעג רע טָאה -- ,ןגעוורעד טשינ רעלטיה

 רעדיוש א ףיורעד טָאה רע ."שיופ ןזיכ רע טעוװ טרַאּפשראפ םיא ןטלַאה רעבָא

 רעדייא טיוט םעד ןעוועג דעגרעג רע זיא ,הסיפת יד קידנגָארטראפ טכעלש .ןָאטעג

 קיפכיר .לעּטַא ןצ לעּפַא ןופ ,עשטירּפ רעד ןוא ?עבוק םעק ןשיוװצ ןבעל סָאד

 ;םיורא טָאה יז .עביק רעקידנסקאוונָא רעד טלעטשעגננעקטנא עדנאמ דיז טָאה

 ..ךעלקערש יא סָאד ,טביו ?רעד טשינ זיא זחנוא -- :תמא םעד טעשטּפעשעג

 -- רָאג ,ריד רעביא ?מיה ?קיסאּפ א ןיילב סָאװ ,ךעלקערש ןיא סָאד טשינ

 םיצ ףמַארק ןזָאלפכאמ ןיא ,עטרעטיצעצ ,טנעה עסייה !ןטַארק יד יא טגעה יד

 ,ןירעושײשננװי ,גָאז רימָאל ,ַאזַא יצ ,ןבילבראפ טרָאד זיא סָאװ ,ןטסרעיימ

 ,"ערוועח ,רעװוַאהװ,  :סירדוצמעטָא ןַא טימ ,דארּפשסיוא רעדנא ןא םעפע םימ

 ןילא יז זיא יז סָאװ ,רעטושּפ אזא וצ -- ?זענ ןסירראפ א עלעּפאק א טימ

 רעכלעוו וצ ,,עקיצנייאנואנייא ןא ,םענייק וצ עכעלנע טשינ א ,לָאצ ןדעי ןיא

 ןצנַאגניא םעּפע ןוא ,ןכרַאטש םוצ זיכ ,דימו:ףכית רעגַאב ןײז ןעמוקעגפייא זיא'ס

 ...ערעדנַא םוש ןייק רעדָא יד :ןיקסוועשארק שיוֿפ

 .עקולק-עוצַאנַאס רעדו ןופ רערופ .סעקושטדוסלוּפ -- קעווַאלס ןוא ולגימש-ודיר 7
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 .קודקישמיא ראפ טרעלקרעד ,לירּפא םוא ענסנעשטש ןיא הסיפת ןֹופ סיורא

 טָאה יוזא ?סָאװ יצ ,רעדנעלסיוא ןא -- טנעקרעד"טשינ טלעװ יד ןוא סיורא ןיא

 .טרעדנעעג ץלא ךיז

 ?ראפ ןיא טסנידנצעג סָאד .ענווישזנ ףייא ןעגַאטשעג ןיא עצילּפַאק ענייש א

 רעקלעפרָאּפ עלא ,טקיטסירקעג ןעוועג ןענעז רעדניק עלא .םנירג ןזיב שקיליט

 יא ןוילא םוקסיב רעד ןכעגעג טָאה טנעמארקאס םעד .דעונםֿפועפ טקיניאדאפ

 םייננעל .(טסָאקעג ןבָאה םעקירטעמ יד זיולב) עצילּפאק יד ןקילייה ןכָאנ שסיז

 םעד ןלעטשראפ וצ ,ןקאראב עגנאֿק ןרָאװעג טפעטשעגקעװא ןענעז ײסַאש םעד

 ןיא ןיא רע .לאברָאק טעראטסעג דךיז טָאה םעד ןנעװ .?אטראווק  ןכעלדנעש

 כל דגַאש עקיזָאר יר לָאז עמ ,גָאלשרָאפ א ימ ןטָארטעגסיוהא טַאדטַאטמש

 ;קילנמוא יד ןזייװסיורא קישייצכיילג ןוא ןלעטשראפ טײז:ײסַאש רעד ןיפ תוחּפח

 םעגיפ עיצקא יד ןרָאװעג .טקיוּפעצ קרַאטש זיא ךָאנרעד .ץרַאה ?סיכא עכעל

 יד ןפָארטעג םיא ןכָאה ןעיירעדערעג עכיוה עקיזָאד יד תעכ ,לַאברָאק םעזערּפ

 רעכעה קעווא ריא קנאדא ןיא ןיוא עכעב רעד טנַאה יד שגנַאלרעד וטַאה רע ,ןלַאװ

 רעד ףיוא ייבעג ןסײװ םעניא לעטַאפ א ףיוא עזַאלמיײה יד ןופ סגקיר יד רעכיא

 .*עקסיעיוו

 :גיה ןייפש ןפייא קירוצ רָאי יירד טימ טָאה רע יװ ,טנַאמרעד דיז טָאה'ס

 :קנאדעג ןטימ טרילוקעּפש ,סָאמרעט א ןופ קידנּפוז ,י"חֿבית , רעקילָאמא רעײז רעט

 :ןיורק ןֹופ סעסעבָאל יד טפַאשדנַאל ןקיזָאד ןראפ ןלַאצַאכ רימ יז ןלעװ לפי

 :ַאר ןַאּפ --- טרילוקעּפשעגסיוא ןייפ סע ךיז רע טָאה ,ונ !טלמעד ןייש *?ןליופ

 !פַאטופעד:םייס רעד ,לַאכרָאק ןַאמ

 ןכיוהעגנָא טָאה רע טגיז ,ןעוועג טשינ זיא ענכנעשטש וו ,םייח רעד ןיא

 ראפ  ןעגעקרענָא טלָאװעג טשינ יז םָאה'מ לײװ ,ןעשזרַאמ טימ ןעמאזיצ ןעניווװ

 .ןעקנָארעװ ןייקב ןפָארטעג רע טָאה םייח רעד ןיא --- הגותח א ןָא בייוװ ןײז

 .םסינישאמ א ןעוװעג זיא רע .ןיירא טָאטש ןיא ןבילקעגסיורא דיז טָאה קעילאוז

 רעד , וצ ןקעילאו ןעמונעג ,םרעכיײרטעגסיורא .ףוספ טסומ טַאה ןיקסװעשטמַאט

 זױא ,םעטָאלז טרעדנוה ריפ רעכירַא טנידרַאפ טָאה קעילַאװ .?"ןישַאמ/ רעשדעמ
 -- םרעטסײמכַאק ,רעקיגכעמ ,רעריפ:קרעװ יד ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןיירא

 משינ ךיוא זיא ןענכאק .עגווישזג ףיוא ןעניוװ וצ זענַאטשעגנַא טשיג םיא זיא'ס

 יצ ןבילקעגרעבירא ךיז טָאה יז .ןיטסיּפיטַאנעמס א ןעוועג זיא יז :טנַאטשעגגַא

 ,ןודניידפ .ׁשמ שי

 ?נאנאפ ןצנאגניא ךיז טיוט םנטלא ןכָאנ עילימאפ יד זיא ןפוא אזא ףיוא

 עקנָארעװ דיוא לײװ ,ןכילבעג טשינ עּפולַאכ דעד ןיא ןיא רעגייק ,ןלאפעגרעד

 ?ואג .עדיָאװ ןדנָאשק םוצ עינידָאּפסָאג א ראפ ןעגנאגעג זיא יז .ןעגנאגעגקעווא זיא

 .םווס *



 םעצולּפ .ןטנוא ןופ הריד עצנאג יד ןעגנודענּפָא ןבָאה יקסרויאב ןוא יקסוװָאקיל

 2עג ןיא םָאװ ,סָאװראפ .טרעקעגמוא םורא רָאי בלאה א ןיא עקנָארעװ דיז טָאה

 טלמעד ןופ רָאנ ,ןבעגעגסיוא ששינרָאג טימ ריז ,ןגיושראפ סע טָאח יז -- ןעש

 ןעוועג טשינ לָאמ ןייא ןייק ,טלעטשעגטסעפ טָאה יקסװָאקילװאג יוװ ,יז זיא ןַא

 .עדיַאװ זדנַאשק רעד טסנידמטָאג םעד טעװַארּפעג טָאה'ס ווװ ,עצילּפַאק רעד ןיא

 ' .לָאשטשָאק ןיא טשיג ללכב שייג יז
 עג ײז ןבָאה ןיהוװ ןרָאװ ,ריא טימ  םניוװעג רעטייוו ןבָאה םיקסרויַאב יד

 ןיא לָאמ ירד ,טעבראצטַארטסינאמ ףיוא ןעגנַאגעג ןיא קענאי ?ןײג וצ טאה

 ?רַאפוצ טָאה עילעפ ןוא ,םאג:עקצעיוועילורק ףיוא עיצאזילַאנַאק רעד ייב ,ךַאװ

 ןפימ רָאנ ןצנַאלג סָאװ ,ךעלעגנייפ יד ןרעדעפַאב שימ ןיקסוװַאקילװַאנ ןבעל טניד

 יז ןבָאה יוזא ןוא ;ןפורנָא יז ןגעלפ ייז יװ ,ךעלקינזוּפעלַאה יד ,ץלָאה ןטעקַאנ

 | .טוג יז ייב ךיז טעװָאכ ?גניי סָאד סָאװ ,ךעלקילג טבעלעג ךיז

 ?ןטַאפ ןגעוו ןָאטעג ןסיו וצ טשינ רימ ריא טָאה םסָאװראפ ---

 ןךיא עטָאזירג גונעג טַאהעג טסָאה ?ןפלָאהעג סע טלָאװ סָאװ ןֹוא ---

 .הסיפת
 מָאה'מ טניז ןופ רעבָא ,תֹוחֹוכ יד ןופ פָארא עטַאט רעד זיא רָאי עטצעל סָאד

 קיטליּכבילג ,לדנטרעג ןייז וצ וליפא ,ץלא וצ רע זיא ,ןענסנעשטש ןעמונראפ
 :עג סעּפע טָאה רע בוא ןוא ,רענעזָאלעגּפָא ןא טיירדעגמורא ךיז טָא ַאה .ןרָאװעג

 זא ,טראוורעד ךיז טָאה רע סָאװ וצ -- ןענסנעשטש זע ןטסשפָאמוצ זיא ,טדער

 !ןָאטעגנָא ךילעהד ןיא לגניי ןייז טָאה'מ

 ןצנַאג םעד ראפ --- יוש םענייש א ,ןטכייפ א טַאהעג רע טָאה טיוט א

 ?ניא ךיז רע טָאה לָאמ ןייא זיב ,ןפָאלש ןייא ןיא ןטלַאה םושמ טנעלפ רע .ןבעל

 .טּפַאכעגפױא טשינ ןצנַאג
 םנע טשינ ,טכַארמראפ ךיז טָאה עקנַארעװ ןעוו .שכרָאהעג טָאה ענסנעשמ+

 בימש ןלעוו ײז -- .טקידנעראפ ריא ראפ  יקסװָאקילװַאג טָאה ,ץאז םעד קידנקיד

 רע ןֹוא .ּפָאק ןיא הבשחמ א ייבראפ םיא זיא --- ןײגרעד רעדנַאניײאוצ טייהרעֿכ

 עלא ײז רענייא רע טָאה ךעלטנגייא זא ,ןטַאט םעה שנָאמרעד רעדיוװ דיז טָאה

 ךיז טָאה -- ןברָאפשעג רע זיא .םייה טסייה סָאװ ,סָאד ןעװעג זיא ,ןדנובראפ !

 .ןפָאשעגהעדנַאנַאפ ץלא

 סָאװ ,ןויבא םעד ןגעוו .קידנטכארט ,רבק םייב ןענאטשעג רעטעּפש ןיא רע

 ,םוטנגײא קיבײא ףיוא דליש א רעטנוא ,דרע רענעגייא ןיא ןגעלעג ךעלדנע ןיא

 םעד, םיא וצ ךעלנע טשינ יוזא ,ץרַאה קידתווינע ןא ימי ,רעילסעט רעליטש א

 טשינ ךדיז טָאה רעכקעוו --- - גנונעבױצַאב סעשזדַאמ טיול --- רעילסעט םענופ ןוז

 28 ןיא ,רעטסשנעַאנ ,רעטנעָאנ אזאו .י"םלצ ןפיוא ןעגנעהפיוא טזָאלעג

 םעד ,םיא טָאה'מ ?יײוװ ןפוא ןקידתויר וזכא זַא ףיוא רעטעדווירקעג א ןגעווטסעד

 .םיֹוט םעד טרעלענשראפ ,קידננַאז תמא
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 :עג םיא ןעמ טָאה ,ןרָאפעג דָאנרעד ןיא ענסנעשטש יהיו  ,ענטוק ןיא

 -- ץרעמ ןופ ייגעג .שזדָאל ןיא שדוח א טגיז ןיא יקצנערָאב עטרכח יד ןא ,טנַאז

 וד ןופ םיטרּפ יד טסיװהעד ךיז רע טָאה ָאד .קיירטש ןטימ גנאהנעמאזוצ ןיא

 | .שודָאל ןוא עקָארק ןיא ןשינעעשעג:ץרעמ

 .ןעמענעילימאפ טכַא עסערּפ רעקניק רעד ןיא טנעײלעגרעביא טָאה רע

 :ַאטשעג ןיא ןעמָאנעילימאפ ןרעי ןבעל .ךירטש ןצרַאװש א טימ ענעמינעגמורא

 :גנורעלקפיוא ןא ןוא .ןירעטעברא ןא, רעדָא "רעטעכרא ןא, :ךאפ רעד ןעג

 רעװעקַארק ןיא ןסָאש עקיזָאד יד ןופ ָאכע רעד .:י"ךייב ןיא , רעדָא !יטסירב ןיא ,

 מַאה'ס .דנַאל ןרעביא מכלוהעג| טציא ןזיב ךָאנ טָאה ןענײראפַארּפ יד ןיפ ;טרָא

 .עילַאװכ רעכיוה א ןופ שיורעג רעפשרע רעד םיא ןיא םליפעגפָא ךיז

 ,ןקעטשוצטסעפ ןבענעגנייא זיולב ןשינעכוז ךס א ךָאנ ךיז טָאה שוד ואל ןי

 עכעלטרָאװשנַאראפ רעײז יא טָאה (!ענסאי ןעװעג ןיוש זיא יז) ענקַאי עטרבח זא

 ,דנאל ןיא קיירטש רעקיטנַארפסטײהניא רעטשרע רעד .טא יװָאּפ ןיא עכאנפיוא

 .ןעוועילכאטראפ טשינ סע רָאט עמ ,רעבעוו 0 ,טרעלקרעד םיא ןעמ טָאה

 ונסייא ןוא ךַאמּפָא םעד ןטיהרעד וצ ידכ ,תֹוחֹוכ עלא טריזיליבָאמ ײטרַאּפ

 2אמ עסיורג א ןעלקיװרעדנאנאפ ראפ ןוחצנ ןטכיײרגרעד ץרעמ

 ?םָאהא עגר עקיצנייא ןייק ףיוא טשינ טציא ןָאק םירבח יד ןופ רענייק --

 | !עיצַאוטיס יד םייטשראפ ,טעברא רעד ןיפ ןײג

 ןעשזדַאמ ראפ ווירב א טזָאלעגרעביא טָאה .ןענַאטשראפ  טָאה ענסנעשטש =!

 .םערוטש ןקידנעמוקגָא ןופ ליפעג ןפימ קעװַאלצַאלװ ןייק .טרעקעגמוא דיז ןיא

 טלעטשעג ריז טָאה טױהנגרָאמ רעד רָאנ יו ,גָאפראפ יאמ ןטשרע םעד

 םָאר גנוניישרעד עטיור עכעלרעײרָאי יד ןעזרעד ןעמו טָאה ,טַאטש רעד רעכיא

 וצ טרעטַאלפעג טרָאד טָאה ןָאפ יד :עלַארדעטַאק רעד ןופ םערופ ןפיוא לָאמ

 !סטיוה טימ ןעגגולקעג יװ טָאה ןָאפ יד ,?מיה

 םירבח יד טימ טיירדעגמורא ענסנעשטש ךיז טָאה קידוצ רָאי יירד טימי יו

 יב מרא ,קירוצ ןוא ןיהַא ,0998 ןופ לַאקַאל ןרַאפ ַָאקשוישטשַאק ףיוא

 ,רענַאבנזײא יד ןעמוקעג ןענעז'ס ןעוו ןוא .גוצ רעיײז ןרימרַאפסױא ךיז טעװ'ס

 םימ ,לטרַאג ןזיב דרָאב רענרעבליז א טימ ךהאירטַאּפ א טריפעג טָאה'ס עכלעוו

 ןריפ וצ טכארבעג טָאה שטיוװעשוילק ןעװ ,טרָאװ ןייא טימ ,דרָאב רעריביס א

 טײז רעד יב טלעטשעג ענסנעשטש ךיז טָאה ,סעשמיוועשוילק תורוד יירד ענייז

 רָאי ירד םימ יװ ןעמאזוצ ןעגנַאנעג ןענעז ײז .ןענָאעפ ןבעל ,?קיגיײא ןייז ןופ

 זיא םָאד ליײװ ,טהײשעגרעדנַאנַאפ טשינ ײז ןעמ טָאה רַאי םעד ןיא ןיא קיריצ

 | .קיסיירד ןוא םקעז רָאי סָאד ןעוועג

 ןזיואב טשינ ןיוש ךיז טָאה ?שטשָאנלָאװ,} ץאלּפ ןוא יַאמ=ישטעשש גָאר ןפיו

 ?עגסיוא טשינ ,ןעגנורּפשעגיצ טשינ זיא רעגייק .יקסװָארפַאיּפ טַאטוּפעד רעד
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 וטיפא טָאה'מ *!נוצ רעזדנוא ךיִז טקידנע ָאד, :טנַאה רעד טיש קידנכַאמ ,ןגירש

 .ןעװעג טשינ טפאהק אזא זיא'כ .ןלײטרער ונַאנַאפ טווורפעג טשינ

 2ראפ יד רעביא ,ןצנַאב עשינײרַאפַארפ עקידתונשקע יד ןופ ּפעק יד רעכביא

 :ראפ רעטעברא יד ןופ טנעה יד ןגיוצע;כייא ךיז ןבָאה ןציּפש:ײטרַאּפ עשירעריפ

 טַאה ,גוצ ןייא ןעגנַאגעג זיא'ס ןוא ;קיהדפנאה ןרַאבסױרעצמוא ןא ןיא טקינײא

 ;םייקינייא ןוא ןליװ ןקידחופתושב טימ טשיורעג

 !עקילק רעשירעשילימ רעד ןוא ןזהיר ןופ רוטאשקיד רעד טימ רעדינ ---

 !עפרינימָאנ ןופ טאנעס ןוא םייס ןטימ רעדינ
 !עטנַאוטיטסנַאק יד ןבעל לָאז --

 !ןרעלטיח טימו ןסייררעביא --

 :עשמ ,דנַאברַאפנפַאר ןפימ ףליה רעקיטיײזנגעק ןופ קאפ א ןסילשי ---

 !ךיירקנארפ ןוא עיקַאװַאלסַאכ

 ;נניטש ןֹופ סולפוצ א ,ןסַאמ יד ןופ ןעמעפע עפיש סָאה טליפעג ךיז טָאה'ס

 םעמָא רעקיזָאד רעד . 5 וּפ רעדָא קעװַאלצָאלװ ןיא ןילב טשינ טפארק רעקיד

 טעטש עיינ ןוא רעדלעפ עיינ עש יידנאבראפנטאר יד ןופ .טײװ ןופ ןעמוקעג זיא

 :ער:םקלַאפ רעשינַאּפש רעד ןופ .ןַאלּפרַאיפניפ ןשירעגיז םענופ טַאטלוזער ןיא

 =עֶג םיוה לענש ךיוא ןיא ךיירקנארפ ,טיורי ןרָאװעג .דַאד זיא עינַאּפש .גנוריג
 :עדנעל יד ןיא עניכ ןיא ןוא ,גנוריגער רעקישנַארפסקלַאֿפ רעד רעטנוא ןרָאװ

 ויס ןוא עד ושט רכח ןֹופ ןעיימרא עפקינייאראפ יד ןבָאה ןאוששינעס ןופ ןעייר

 | .ןקעשט=יאק גנאשט טרימַארג ןאיט:ןאיס

 רעטײװצ רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו ,יקסוװעשטמָאט רעכעליוהג רעד

 רע טָאה "עזָאלולעצ , רעד ןופ ןרעװ שנָאזענּפָא ןייװ ךָאנ לײװ ,ןענַאעק ןופ טײז

 זיא רעכלעוו ,יקסוװעשטמָאט ,ןענָאעל טימ ןעמאזוצ ,ןדנַאלדנורג ייב טעבראעג

 ,ןָאפעג יירשענ ַא טָאה ,טחָאװ ןפילשענ ַא ףיוא טוהל ןוא טכײל ןעוועג דימת

 | :ןענסנעשטש וצ קידנעירדסיוא םעצולּפ ךיז

 !ןָאטעג םענ וא טָאה ןָאקאװ רעד --

 .ןגירשענקירוצ ענסנעשטש טָאה -- !ןָאטעג םענ א תמאכ טָאה --

 ענכנעשטש טָאה ,טײדַאב סָאד סָאװ ,ןָאפעג גערפ א טָאה ךראירטַאּפ רעד

 טסייה סָאד ןוא ,ײרעכָאק רעד ןיא ןעמ טשיירש יוזא זא ,ןשטיוװעשוילק טרעלקרעד

 זיא עקאמ יד רעדָא ,טפו7 יד ןיוש ןגיײז ןפיוהשרעטומ יד ןבעל ןרער יד זא ---
 ,ןלעפעג קרַאטש ןטלַא םעד זיא סָאד .לסעקכַאק םענופ ןײנוצּפָארַא שיירג ןיוש

 2מַאק ןוא סעצוװַאסעּפעּפ ,טכַאלעג ןבָאה עלא ןוא ערעדנַא טגַאזעג סע טָאה רע

 רעד :שרָאװ עכעלפערט עײנ סָאד ליומ וצ ליומ ןופ ךיז קידנבעגרעביא ,ןטסינ

 !ןַָאפעג םענ א טָאה ןָאקאוו

 !יאמ ןתמא ןא -- טסעומשעג ןעמ טָאה --- יאמ א רימ ןבָאה ךעלדנע --|
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 ,ננורעטסײגַאב ןוא ,טייקיניא ןוא דיירפ ןעוועג ןשטנעמ יד ןשיווצ זיא'ס

 .משינ ןעמ ףראד רעסעב זא

 ,ןרַאװעג דעקרַאטש גנונעװַאבןאקק יז ןיא גוצ ןקיזָאד ןופ קידנבײהנָא

 :ענ ןיא סָאפש ןיא רופַארעּפמעט יד ןוא ,רעלענש ןפַאלעג ןענעז ןשינעעשעג יד

 .ןגימש

 .*םעקעדנע יד ןעװעג ןענעז ןעוועג םהוט וצרעד ןבָאה סָאװ עטשרע יד
 םעדנעּפ;םעדנעה יז ןבַאה ,טיופ א יז ראפ ךָאד ןיא סָאד --- גנוקייטעצנסַאלק

 םיא ןלָאז יז ,ןסאמ יד ראפ ןדיי םעד ןפראוו -- דיי ןפיוא דיז ןָאטעג זָאל א

 .עטעבאפלַאנַא רעקילייה רעד ןוא דנַאלרעטַאפ ,טָאג ןופ ןעמַאנ ןיא ןסיירעצ

 ,ןביוש שטצַאלּפעג ןבָאה'ס ,ךעלעגנעטס ענירג יד ןזיװַאכ דיז ןבָאה טָא ןיא

 :עדרעװש טימ רעקימעדַאקא קעװַאלצַאלװ ןייק ןעמוקּפָארַא ןביוהעגנָא ןבָאה'ס

 עסיוהג א ,טסעומשעג ןעמ טָאה ,ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה'ס .ןצַאל יד ןיא ךדעל

 ,יאמ ןפ8 םעד ,װַאלסינַאפס ןקיליײה םענופ גָאט םוצ טַארוקא .עיצַאמריפנַאק

 .לַאמפנעמַאנ םקעשַאמס יצ

 ןעו -- .טעפימַאק:ןָאיאר ןיא ןַאפעג גָאז א | קעשַאמס טַאה --- !ּפַאטס --

 .ןענרעלנַא ייצנָאוב בָאר ָאצ ,, יז ןלעװ רימ .ןקידנעראפ רימ ןלעװ ,ןבײהנָא ןלעװ ײז

 גספָאג ןכָאנ ןיא *?"עגנַאלַאפ,, יד ןעו זיא .ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךיוא זיא ױזַא

 דיִז טָאה ,םענײגיא ןעלמאז ךיז ןבױהעגנָא ןוא לָאשטשַאק ןופ םיורא טסניד

 + קעשַאפס ,עסאמ רעײז טימ טשימענסיוא ןענסנעשטש ימ רעפעברא לייט א

 עקנַאגיצ ןוא יַאמ:ישטעשט גָאר ןפיוא טרַאװעג ןבָאה עקינייז יד שםימ רעדיוװ

 געװרַאפ רעד ווו ,קעינָאמ רעקיטַאּפמיס םענופ "?ענדָאלכ, עינרעקוצ רעד יב

 טיו א פיס טמיוצראפ ןוא עיצאזילַאנַאק רעד בילוצ ןרָאװענ ןבַארנעצ זיא

 .לדנרעפמַאק

 :וצראפ א ,טָארט ןקיטומנדלעה א טימ ןעגנַאנעג יז ןענעז טרָא םענעי זיב

 ;ןײּפש יד ןופ לעמ עטביוטשראפ טימ ,ןשירעטָאפמַאטש א טָארט א טימ ,ןשיט

 ,םגײלעגקעװַא ךס א ןכָאה יז סָאװ ,עקיכיולנמוא יד ןופ חלקי רעד טימו ,רעבלעוועג

 סרעצלָאה לחר ןופ טרעקענמוא טפאהנסאס טארוקַא דיז ןבָאה ןדיי יד ?ײװ

 .םירטסיורַא;לַארטּפַאנ ַא

 םענופ ןביוהעגפיוא יצנַאיבָארַאצ קעשַאטס טָאה עקנאגיצ נָאר ןפיוא רעבַא

 ןפיוא *!ײּפָאמס ,, :ּפָאק ןרעביא ןַאפעג ךַאס א ,לדנרעטמאל עפיור סָאד ײסַאש

 2אינכנעשטש יד ,טנרָאפ ןופ שריקַאטַא הרכח סקעשאפס ןבָאה ןכייצ ןקיזַאד

 ?וצ ןוא ןזָאלבעגפיױא ךיז טָאה ?עגנַאקַאפ,, יד שזַא ,ןטניה ןֹופ ןַאטענ ץעז א םעק

 ;ימרָאפ ,סרעגערט יד ןופ ּפעלק יד רעטנוא .ןרעיופ יד וצ ןרָאװעג טרַאּפשעג

 ,ווטרַאּפ רעשיוטַארקַאמעד-לַאנַאוצַאנ רערענַאוצקַאער רעד ו פ רעדילגמומ 7

 .טננוו רעשיקעדנע ןופ דנַאברַאפ "



 ;םַארא ןרעילַאװַאק יד ןבָאה סעילַאװַאק ןוא םרעלעטשגוויוא ,סרעוװעילבעה ,סרער
 : ע | לַאװַָארּפ א --- רע דרעװש יד דעלצעל יד ןופ ןסירעג

 :ןורג א טּפַאכעגנײרא ןבָאװ יז .סעמַאמ יד וצ ןפָאלטנַא ןענעז ןוא -- {לַאװ

 !לַאמנייא ןיוש זא *,דלאוו

 ץישיאוװ יד .ץישיאוו רעד טימ לַאברָאק ןטיגשענּפָא ייברעד םָאה ענפעפש

 ןַאּפ םעד ןקידייטראפ וצ ןסָאשעג םָאה יז לײװ ,רענײב יד ןכָארבעגנַא ןעמ טָאה

 םיא ףיֹוא .קדנרעטמַאל םייכ בורג ןיא ןפרָאװעגניירא םיא טָאה'מ ןעוו ,טַאטוּפעד

 ןרָאיאראפ יװ ,טקנעדעג ךָאד טָאה'מ .ןעװעג ןייב רעײז םפוע רעד זיא רעדיוװ

 ?ַאב ןתעב ,רעשעלרעייפ יד ןופ עיצקַא רעד טימ טריפעגנַא ךעלנעזרעפ רע טָאה

 ןדנַאלדנורג עליו םרנַאלרגורג וצ ןגירקענוצ ךיז טָאה סָאװ ,עסַאמ יד ןצירּפש

 רעטונג א ןיא רע -- לײװ !רענָאילימ א ןיא רע -- לײװ ,טקידייטראפ רע טָאה

 :וצ ןעגנַאגעג רע זיא רעמערק ןוא סרעטסוש ,סרעדיײנש יד ףיוא רעבָא !רעדורכ

 ןוא ןעניוועג דיז ראפ ײז לָאז רע ידכ ,סעקאינעשטש עקיטומ יד טימ ןעמאז

 :טסירק םענופ רעצישַאב ןואפ םירחוס עכעלטסירק יד יב ןײגנָא רעטיײװ ךיוא

 | | | !ץנַאש יא ראפ ,םיטרחיס ןכעל
 .רעל ןעוועג ץַאלּפ:המחלמ רעד ןיא ,ײצילַאּפ יד ןפָאלעגנָא ןיא'ס ןעװ

 מָאה'מ םָאװ ,בייוו ןראפ ןעמענ וצ המקנ ןעמעװ ןופ טסיווװעג טָאה ץישיאוו רעכַא

 :ַָאקילּפַא:עיליל יד םימ שוילעּפַאק םענָא ,קאיניס א טימ טרעקעגמיא םיא יז

 םיא וצ ךיז טָאה ,גיוא ןפיוא ןקעשַאטס טאהעג גנַאל ןיפ ןיוש טָאה רע .סעיצ

 :רעסיוא ןעװעג ןיא רענעי רעבָא ,עקסרַאקעיּפ ףיוא םרעטנענרעד לָאמ עכעלטע

 .מזַאלרעד טשינ זײװַאב םיש ןייק וצ טָאה ןיא קנילפ רעלנייװעג

 :עג ןעמ ןיא טכַאנ עקיבלעז יד .זייוואב א חוכמ טימַאב ןיילא ךיז יז ןבָאה
 ןֹופ ףורפיוא םעד ןפרָאװעגרעטנוא עיזיווער רעד תעמ ןוא החמשנלעב םוצ ןעמיק

 181989 רָאי םענופ "קעװַאלצָאלװ טָאטש רעד ןופ רענריכ יד וצ ,, פּפק ַאק

 יב ןטלַאה טלָאזעג דיא בָאה סָאװ וצ -- :ןזיוועגפיוא קעשַאטס טַאה טסיזמיוא

 זיא ןיגע רעד ,ןפלָאהעג טשינ טשינרַאג טָאה'ס -- !?דעלפעלכגולפ עטלַא דיִז

 .רָאי יירד ןנירקעג טָאה קעשַאפס ןוא ,טכירעג ןיא קעווא

 טריפעג רעטײװ ,ןביוהעגנָא טָאה קעשַאטס סָאװ ,סָאד טָאה ?ײװרעד

 .פעטימָאקףָאיאר םעניא םיא טָאטשנָא ענסנעשטש
 ידי סָאד סָאה ?!ןדי ןייק ייכ טשינ ףיוק,/ עיצקַא;טָאקיָאב רעד ףיוא

 רעבלעװעג יד קידנסילשראפ ,עיצקא:טסעטַארּפ א םימ טרעפמנעעג םוטרחופ

 רעקיזָאד רעד סָאװ ,םשור םעד ןצונסיוא טפהאדַאב טָאה'מ .טייצ העש ַא ףיוא

 יד וצ ,סאג ןיא םירכח ןקישסיורא ןוא ,טָאטש ןיא ןפורעגסיורא טָאה טסעטָארּפ

 :סַאמעד וצ ידכ ,רעבפעװעג ענעסַאלשראפ יד םורא ךיז ןעלמאז סָאװ ,רעלדער

 .דלָאװנורג ויב 1410 .ו ןיא ןדרָא-רעטיר-ץיירק םעד ןופ הלּפמ יד *
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 ןלייװוצ טפרַאדַאב טָאה'מ .םזיטימעס טנַא םענופ עימַאנַאזיפ עתמא יד ןריק

 ,זייװירד ןעגנאנעג ןעמ ןיא טנװָא םעג יפ ןעמוקנָא ןטימ .טָאטש יד ןרילורטַאּפ
 רעד ןיא ,גנורעק לעפַאב רעקידנפעכרא רעשידיי רעד ןופ םייקרעכיז יד קידנטיה

 טימ ןיא ,רס א ןעוװעג קעװַאלצָאלװ ןיא ןענעז סָאװ ,םעקינּפולַאכ יד ייר רעטשרע

 .ןרָאי ?יפ ,ליפ ןופ ףמאק ןקידתופתושכ ןיא טכעלעגנעמאזוצ ךיז טָאה'מ עכלעוו
 .,יןשסיגנַאלַאפ,} יד .עיצַאושיס יד ןרָאװעג טשרעהַאב זיא םָארפ דָאנ טארט

 ןביוהעגנָא ןבָאה ,טסיופ:רעפעכרא רעד ךרוד טירפסיורא ןדעי יב ענעגַאלשעג

 :ַאלצַאלװ ןוא ,מַאטש רעכעלדניירפטפאנמוא יז רַאפ רעד ןופ ןעיצוצכיורא ריז

 2םוא עשידיווטנא יד זװ ,ןליוּפ ןיא טעטש עקיגײװ יד ןופ ענייא ןרָאװעג ןיא קעוו

 .םרזחעגרעכיא טשינ רעמ לָאמנײק ןייש ךיז ןבָאה ןעיר

 ;אבמוא טכעלעג טָאה ,יוטראפ רעד ןצנאגניא ןבעגעגרעביא ,ענסנעשמש

 ןפַאלשעג ןיא ,טשינ רעדָא ,טזָאלעג דיז טַאה'ס יװ ,ןסענעג טָאה .סָאװ ןיפ טסיוו

 :עֶג טשינ רע טָאה טעברא ןייק .דימת טשינ ךיוא סָאר רעבָא ,עגוישזג ףייא

 רעבָא ,טעכראגטַארטפיגַאמ ףייא ןעמוקַאבנירא ,תמא ןא סָאװ ,דיז טָאה ,טַאה|

 :ראפ א ןיא רע זא ,עפעד רעד ןופ עלעטשצ א ןעמוקעגנַא זיא םורא דָאװ א ןיא

 .טגָאזעגּפָא םיא טָאה'מ ןוא -- ?ןסעזעג, זיא רע זא ,רעקוטכעד

 ךיוז ,סַאנײעקצָאלּפ רעד ךריד ,רעטנַאזעגּפָא ןא ,טרעקעגמוא ךיז טָאה רע
 וד ןפערפ -.םיא טעװ םופעמוא ןרָאװ .ןַאט  וצ סָאװ ,םעד ןגעוו קודגטכארטדאפ

 ..יפעכרא ןײק טשינ ריס ןכַאה ךייא ראפ} ;חכרעמ עכלעז

 :?יא טרעהרעד רע טָאה--הרכח יז עי טאי נר עש ט' רעד ךָאד זיא סָאד --
 גוש יצ ַצ 1

 6 י טי !ץעיװאינרעש ט רעדונַאב יעי -- םיטש עטנַאקַאב טוג א ךיז רעב

 עז ?םמלע רעד טקוקעגסיורא טָאה עמשטערק סעקלַאכימ ןופ רעטצנעפ םעניפ

 ןוא ףליהעגײרעטסײמ רעד קעטסָאװכ םיא רעטגיה ,עקכוחערעפ קאסילפ רעט

 .װַאלּפס ןכעלקנעדעג םעד ןופ םעקאקילפ עקירעכיא יד

 רשפא ןיא ,שינעגעגאב רעד ןופ ןעועג ןדירפוצ תמאכ יז ןענעז רשפא

 2םירא םיא ײז ןבָאה ןפיא לככ ,ןַאק םעיינ א ןכײהיצנַא ץייר ןביליצ

 טוימעג טַאה רע .טייקיצראה רעכראה ןוא רעקידקמוט םימ ,ליפעג

 סעימש רעד טָאה טלטעד טשרע ,?זעלננערַאק א ןעקנירטסיוא טזימעג ,ןצעז ךיז

 | ,םייקשיראילימאפ ןוֿפ ןרילָאק ןיא גניויש ןעמיקַאכ

 ;פעצ , רעד ראפ ץליחעג טימ ךעלנייװעג יװ ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןענעז ײז
 .זַאטיװש םעגופ װמלּפס ןסיורג א ףייא וַאנאילוא ןייק יז ןרָאֿפ טציא ,?עזַאל

 רע ןא ,םיִא ייב ךיז טרעה'ס סָאװ ,שרימרָאפניא טייז ןייז ןופ טָאה ענסנעשטש

 .םעכרא ןא ןיא

 .רעקנוצרַאווש רעד טרָאוװ ןוומ ףיוא ...רעקניצרַאוװש 7
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 טסלָאװ וד *"ב א ק ,טגָאזעג ךָאד ריד בָאה ךיא. "ינדוד ,טָא --
 ןעװעג טציא ןיוש רטסלָאװ ,"""ש עיאנז ע'װקוב .ןדנוא וצ ןעמוקעג
 | | | !ןַאמצָאל א

 טלָאװ טמַא:רעסאוו רעד ...טשינ ןפוא םושב ןַאמצָאל ןייק ,דעדורב ,ןיינ --
 !הסיפת ןופ ?טסיימשראפ ,רעפיירט א ןיב'כ .טקיטעטשַאב טשינ

 ?הסיפת ןופ סע טסייה סָאװ :רעטנענ טקורעגוצ ךיז ןבָאה סעקאסילפ יד
 םימ ,שיט ןפיוא עינָאמרַאה יד קידנגיילקעװא ,טָאה קעטסָאוװכ --- ?סָאװראפ
 :נעשטש ץנַאש ןקיזָאד ןרעטנוא ןופ טכרָאהעג ,ריא ףיוא טנעלעגנָא עבמָאג רעד
 .ייסקופ,, ןפימ ןעגנוריסַאּפ סענס

 / .עקידנרעגנוה יד ףיוא ןטיורב יד ןשיװצ טעװעטאשטעג טָאה רע... +=
 ;ראפ  ָאד ךימ טָאה סָאװ ,רעבלעז רעד ,טנאיצילָאּפ א רעירפ ,שנעגַאמייהעג א

 !?יעװַאלזַאק , ןגָאז וצ טביולרעד ךיז סע ךיא בָאה יו ,עװָאלזָאק בילוצ טעּפעשמ
 ?טקנעדעג ריא ,שקידייטראפ טלמעד ךימ טָאה ריא סָאװ |

 קעטסָאװכ ךיז טָאה -- טָארד ןטימ זיולב םיא טסָאה סָאװ ,דָאש א --
 ךָאד זיא'ס רָאנ  ,טעננאב א טימ םיא שפראדעג ןעוועג  .עילָאװאּפ  ןפורעגנָא
 םוק -- ןגרָאז וצ סָאװ ָאטשינ זיא ,טעברא טגנַאלַאבנָא סָאװ ןוא .ןלאפראפ ןיוש
 רענייק .ךיִז יב ךיא טלַאה ןריּפאּפ עלא ךיוא ןֹוא וצ םענ ךיא .זדנוא פימ טימ
 .ןעניפעג טשינ זדניא ייב ךיד טעוװ

 :ענ תמאב זיא'ס זא ,ןענַאפשענוצ קיצניג ןוא קיטכירפיוא יוזא ןענעז ײז

 ףיוא ,בייוו םעד ןגעװ דיײרסיוא ןטימ ןעירדוצסיורא ךיז ןעמונעגנייא טשינ ןעוו
 :רעד טכָאויס ביוא ;טעברא רעטגָאזענוצ טשרמולכ טימ זֹוא ,טראוו רע רעכלעוו

 רעוו,, ...ןרָאפ וצ ןעמוק רע טעװ ךעלריטַאנ טקמעד ,ןעמוקעגסיורא טשינרָאג ןופ

 שינעגענאב רענעי דובכל יז טימ קידנעקנירט ,טכארטענ רע טָאה -- טסיײװ

 רעלקריװ ןיא ,ןײז וצ רקוע לָאמַא ןעמוקסיוא טעװ'ס ביוא --- זַאטיװש םייב

 | יי .עװטַארפ א ףיוא ןטסעבמוצ

 קעװַאלצָאלװ ןיא םיא טלַאה'ס זא ,ןגָאז טנָאקעג טשינ ךָאד יז טָאה רע

 | .ףמַאק ןופ רעייפ ןיא טייטש סָאװ ,אפוג קעװַאלצָאלוװ

 ;ןוֿפ עקישנעצַארּפנעצ א קידנרעדָאּפ ,סרעטסוש יד טקיירטשעג ןכָאה'פ
 ןבָאה'ס .רעלקעלפ ןוא ןטרעליּפש ,עװטַארד ,רוטקעש יװ ,ןבָאגוצ וא .גנורעכעה
 ,סרעצוּפ יד ,סאג רעשידיי ןוא רעשיליֹוּפ רעד ףיוא סעקינּפולַאכ יד טקיירטשעג
 ;לעוועג יד ראפ טעכראעג ןבָאה סָאװ ,ענעי ןוא סרעכַאמ:עװעילָאכ ,סרעּפַאלק

 | .סרעטסוש שרעדנוה ןביז ךרעב ןעמאזוצ -- רעב

 יי
 ,המו ׂש

6 
 .ןעוו

 .ןטסונָאק ןענעוול יא יא יא
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 ?באפ סמאזימ ,סענילנלָאטש ןופ קירבאפ סדנַאלדנירג ןבילבעגנייטש זיא'ס

 .ירעסיג םיקסװעיַאג  ,"עלסיווװ, ןֹוא ןענישַאמ עכעלטפאשטריוודנאק ןופ ןקיר

 ןענעז ןקירבאפנלַאפעמ עלא -- עינזוק סצרַאװש ,קירכאפנסעקעווצ סעסוװַאלק

 | | .רעטעברא יד ךרוד ןעװעג טריּפוקַא
 ;ןפעברַאא ָאטש יד ןופ עיצקודער א טנדרָאראפ טָאה טַארטסיגַאמ רעד

 טּפרַארַא ! טָאה טשער יד ,סעילימאפ ןופ סעטַאפ ןיולב קידגזָאלרעביא
 | | .ןייגקעוװא

 =עג ןענעז סָאװ ,ןעיורפ יד טרעפפנעעג ןכַאהי --- !ןינקעװא טשינ ןרימ --

 =עננָא ךיז מָאה ףור רעקיזָאד רעד ןוא ,קרַאּפ א ןגיילראפ םייב םקיטפעשַאב ןעו |

 :רעטעכרַא:טַארשסיגַאמ יד ןשיװצ םופעמוא ןרעה וצ ןביוה

 !רעטילימ ןנעק וליפא ןרעוו ךיז ןרימ !ןיינקעװא טשינ ןרימ ---

 .לסעקו א ןיא יו ,טכַאקעג טַאה טָאטש ןיא

 ודכב ,טעטימָאקןָאיאר רעד טלמאזראפ ענווישזנ ףיוא ריז טָאה טנוַא ןיא

 ?ומָאקישננעג ןופ רבח א ןופ גנוקיקייטאב רעד טימו עיצאופיס יד ןסעומשוצמודא

 ,עשיטערַאכ ןיא ,עיצַאטס רעטצעלרַאפ רעד ףיוא ןנייטשסוא טלַאזעג טָאה רע .טעט

 .ורמוא טימ יאוועג םורעד טָאה'מ .םיא ךָאנ ןרַאפעג גנאק ןיוש זיא קירוועש ןוא

 ?עשיפ ,סָאבעלַאב םענופ לקינייא ןראפ ךעלעשיפ ןלָאמעגנ טָאה ענסנעשטש

 ,עסואימ שיפ ןוא ,וילפ:ןילּפ עקניליטש ךיז ןעמיווש סָאװ ,עכעליירפ ,עמוג ךעל

 יייז םיא דיז אה ,פנפעעג ךיז טָאה ריפט יד ןעוװ ...עשישידנַאב ,עשירעסערפ

 שינענענַאב עקיזָאד יד טָאה רע .טפלעה רעד ףיוא ןכַארבעגרעביא רעדעפוולב

 ךיז יז טָאה ,ןעמוקעגניירא זיא יז רָאג יו --- ןגעקאד עשזדאמ .טראוורעד טשינ

 .ןקירוװועש ןֹופ טסווװעג טָאה יז םינּפא .ןָאפעג גיינ א םיא וצ ןייש

 ,ןסָאלששנַא ,טנַאה יד ןָאפ ?סיירט ַא לָאמ ייווצ יז טנעלפ ,קידנסירגַאב ךיז

 2םארא גנונעװַאב א זיולכ ךָאנרעד ןוא --- '!רבח ,יוזא ,יוזא,, :ןגָאז טלָאװ יז יו

 ןפוא ןקיזָאד ןיא .קורדשנַאה ןפקַאהענּפָא ןקרַאטש א ןיא ךיז ןקינייאראפ וצ וצ

 ןוא לדימ ןקידנסקאוורעטנוא ןא ןופ סָאושסעּפע ןעוועג זיא דיז ןסירנַאב ןופ

 טָאה רע .ןריר דימת ,ענסנעשמש ש !טגעלפ סָאװ ! ,קישייצכוולנ עמַאמ רעגילק א ןופ

 רעד טימ ריפ א ןַאפעג טָאה יז רעבָא ,קורדשנַאה ןקיזָאד םעד טרענַאב יאדווא

 :לביוטש ַא סעּפע ןעמענפַארַא םיא ןופ םָ יז יו ,םערָא ןייז רעביא עינַאלד

 / .ןסירגַאב רעטעּפש ךיז ךיא לעװ רבח םעד טָא מימו --
 רָאד טָאה רבח רעקיזָאד רעד לי ,שרינעשז ןָאטעג לכיימש א ןבָאה עלא

 ײז ןופ רעכעלפיא יו ,הסייפת ןיא עטלטרעצענסיוא ,רעטרעוו ריא ראפ טַאהעג

 ךָאנ ,עביל ןײז ,ריא ךָאנ קיטשרָאד ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןּפיפ טאהעג ,ותעשב

 :עגאל יד ןרירעפער ןצרוק ןיא טזומעג רע טָאה םעד טָאטשנָא ;גנודיישעצ אזא

 :עמ יד ןא ,ןענווװעג ןכָאה סרעטסוש יד ,ןבענענרעטנוא דיז טָאה יקצענָאק זא

 יב ןיא ָאד רָאנ ,ןענוװעג קיירטש םעד ּפיצנירּפ ןיא ךיוא ןכָאה רעטעכרַאגלַאט
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 םעד קידנסילש סָאװ ,סָאד רעלמענ ,שינעיײרדראפּפָאק ןיילק א ןעמוקעגכיודא

 יד ןופ רענייא ןעװ ,טלמעד שעברא רעד וצ טל עג ךיז ןעמ טָאה ,דַאטּפָא

 :ענגרעטנוא טשינ רַאמּפָא ןקיזָאד םעד רךַאנ טָאה /אגינורג ,רעמענרעטנוא

 יכַאנ ,טפַאשנַאמ םדנַאלדנירג  ;ןביירשרעטניא טשינ םנייה ןיב ?יװ ןוא ןבידש

 .ןיילא ענויא טפמעק ,קירכַאפ יד ןצעזַאב

 םרוג טשינ טָאה קירבאפ:עניל רעטמאזנייאראפ רעד ןעמוק ףליה וצ סָאד

 יז .עזָאלטעכרא יד סיט ןעװעג זיא רעגרע .ןטייקירעװש עלעיצעפס ןייק ןעװעג
 :פעברא 9000 טלײצעג טָאה קעװַאלצַאלװ .שינַארט ןעזענקיוא טָאה ענאל רע

 :ערראפ 8700 זיולב ןיפרעד ,תושסג 80 000 ןופ גנורעקלעפַאכ א ףיוא עזַאל

 ןיא לָאמ יירד דנַאפײטײקיזַאלטעברא ןכרוד עפקיטפעשַאב 900 ןוא עטרירטסיק

 ;עכערּפָארא יד ךָאנ טנַאװ רעד ליוא ,גַאפ א םעטָאלז 8 ןופ ןייל א טימ רָאװ

 ןעגעז עיצקודער:וסַאמ א ןענעדרַאראפ ןבילוצ .ןשָארג 78 סעטַאײז 2 -- ןעגנינ
 דעלבירדּפָא עקיזַאד יד טָא ,ץוש רעכעלטפַאשקעזעג ןופ לעטשנַא רעד טָא ליפא

 .ןרָאװעג ןעמונעגוצ -- שיט ןשיצירּפ םעניפ

 2ַא2 ןיא'ס .קידתויטרפב ןוא גנַאל ןטָארַאב ךיז ןעמ טָאה ןינע ןקיזָאד ןגעוו

 ןקעוו ןקירבַאפ יד רָאנ יוװ ,רעגײזַא טכַא בלַאה ןגרַאמ .קיירטש ַא ןרָאװעג ןסַאלש

 ;םַארא רעטעברא:פַארטסיגַאמ עלא ןפראד ,פעברא רעד ֹוצ ןפייפ וצ ןבײהנָא

 :עילורק רעד ֹוצ ןרישרַאמ סעדאנירב ענעפַאלשעג ןיא ןוא ןטעברא יד ןיפ) ןײג

 | | .עקצעיוו

 יז רעכלעװ םימ ,גנונעװַאב רעד טיול .עטצעל יד ןעגנַאגעגסיױרא ןענעז ײז

 רע טָאה ,טעילוטעגוצ ךיז טָאה יז שיק ,טנַאה רעד רעטנוא ןעמונעג םיא טָאה

 יוזא טקנוּפ ךיז טָאה יז .טרעדנעשג טשיגרַאג ריא ןיא ךיז טָאה'ס זא ,טנָאקרעד

 זיא טָארט רעד ךיוא !טריפעג ךָאד ןוא ,ןעמונעגמורא םיא טפָאװ יז יוװ ,פנעלעגנַָא
 :?ישראפ סיוכרוד א סעּפע ,רעשיטסאלע ןוא רענבַארד א ,רעבלעז רעד ןעװעג

 | .טַארפ רעקידנרוכ

 טשינ יווייס טנייה ןלעוו רימ ?ןקַאיביק ייכ ןסיטכעג וצ ןיִז א סע טָאה וצ --
 | /  ןטָאפשנייא |

 | .ןפָאלשניא טשינ ןרימ } -- 

 .טַאמטש רעד דעטניה ןרָאפ דימָאפ זיא ---

 וװ ,קירב רעד רעטניה ,ןראוולוב סייז רענעי ןופ ןעגנַאגעגקעוא ןענעז ײז

 .עקדָאפ סקַאשטינײלַא ןטלַאהעג טָאה קישטראזַאלפ

 ןוא ,גערכ ןפיוא טירפ יד רעטניא טצלירנעג טָאה דמאז רענעקורט רעד |

 .ןקורש ןעװעג זיא עקדָאל רעד ןיא
 ,ןָאפעג עשטרוב א ןגעװשסעדנופ ענכנעשטש טָאה --- ערעיַאכ ַא --

 ןצענניא ךָאנ טסעװ ,עמַָאקב אזא -- ןקָאלפ םענופ לטייק סָאד קידמעמעג ;ּפָארַא

 ...םיפ יד
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 ..ןגָאז יוזא טסעוװ זא ,טסוװעג בָאה'כ--:טכַאלעצ ?יטש ךיז טָאה עשזדַאמ
 1 -- א ה םירא םיא ןעמונעגמורא ,רעגניפ יד ףיוא ךיז קידנלעשש ןוא

 ...סעילפופ יד ןצעננייא תמאב לעװ ךיא ,טשינ ךיז םעש ,ןיוש עשז

 שעגוצ ןֹוא גָאר יז ןָאק רע סָאװ ,רעכעקקילג ַא ,ןביוהעגפיוא יז טָאה רע

 ןופ ןפָאלטנא טלמונא ןענעז יז רעכלעװ טימ ,עבֿלעז וד ,עקדָאל רעד וצ ןנַארפ

 :פכייפ קידנצפיזּפָא ,ןַאטעג גָאז א טָאה יז ןוא ,קעװַאלצַאלװ

 ?טסייװ ,טסירנַאב טשינ ךָאנ ךיז ךיא בָאה רבח םעד טָא טימ ןוא---

 ײז -- םעט רעײז רָאנרעד ,ןפיק עריא ןופ ןכוז סָאד םליפרעד טָאה רע

 | .ןרערט ןופ ענעצלַאזעג ןוא עליק שידניק ןעװעג ןעֶגעֶז

 ד ןופ עפרבח ַא זַא ,הפרח ַא ןיא סָאד זַא ,ןטלַאהריפ טלָאװעג ריא טָאה רע

 :אווש א יװ דיירפ ןופ עני לָאז ,זיירק םענופ ,ןיײז טשינ לָאז השעמ יד יו ,ןציּפש

 ,קַאב ריא וצ טעילופעגוצ ךיז םעד טָאטשנָא רע םָאה ןגעופסעדנופ ,יורפ עכ

 ...רעבירא ץלא ןיוש יאס ,שודגאמ ,ןיוש ,ונ --- :גנאחנעמאזוצ ןָא קידגעבלַאב

 :נבייהפיוא ,ינק יד ףיֹוא ּפָאק סעשזדאמ טימ ,טעוװועלסעוועג טיהאב טָאה רע

 טשינ םינּפ ריא ףיוא ףירטרעפַאװ ןכלעוו ַא ןלייוווצ לָאז רע ,ךיוה עלפעוו יד קיד

 :רעמוז רעליטש רעקיזָאד רעד ןֹופ ןרילרַאֿפ טשינ טשינרָאנ ?לכב ןוא ,ןרילרַאֿפ

 ןעװ -- טלָאװ רע ןכלעװ ,ךייש ןשימייה םעד ןופ רעביוצ םענופ ,טכַאנ רעקיד

 טימ טגעקרעד --- ךייה רערעייהעגמוא ןא ןופ ןפרָאװעגּפָארא םעצולּפ םיא טפָאװ עמ

 םלָאװ רע !לסײװ יד ןיולב טקעמש יוזא ןרָאװ ,חיר ןטיול ןגיוא ענעדנובראפ

 פריסלוּפ'ס ןכלעו טימ ,גנַאלק ןקירעדינ קינַאטניא ,ןגנַאב ןטיופ טנעקרעד םיא

 ,שטנעמ:בלַאה ,סָאוװטסעּפע יו ךיילג ,םיחטש עשיוואיוק עפייוו יד רעביא טפול יד

 םיוכרוה ןוא רעייהעגמוא ,ךעלשטנעמ ןיוש טבילעג ,ןסילעג טלַאװ ,היחטנלַאה

 ...והציהנוה :עפַאנ עמערַא ענייא יד זיולב ףיורעד שידנכַאה ,קיניזטסװַאב

 דעלרעהפיואמוא יײז ןיא ךיז טליפ'ס  .עװַאיוק ןיא טכענ יד ןענעז קיאורמוו

 :וא אזא סעּפע ןוא ,רעטיײװ ןוא קיטלאב םענופ םעטָא רעטיירב רעד ,עיכיטס יד
 =ַאר סָאד ,ןיגַאב ןמטימ טשינ טדגיװשרַאפ סָאד .רעקידנעװטיונ ַא ,רעפוג ַא טעמ

 טי :עכעלנייװעג ַא ,הנעט עכעלכבײװ ַא יװ --- ךיד םײלג

 יי .טשינ הנשה ןייק טסַָאה וד זַא ,ריד ןַא ןעוװעג רעווש רימו זיא'פי -- }

= 

 רעטעמ ףניפ א ,ךיוה טשינ ,עקיליזאב רעד ןופ טנאוו רעקידמורד רעד ןיא

 טּפעלקעגוצ ךיז טלָאװ עלעקדירג יורג ַא יװ ,רעגיײזנוז ַא טקעטש ,ררע דעד רעביא
 .לגיצ ןפיור א יצ

 :ַאטַאפ םוצ ןשסירופ יד ךעלניײװעג םיוא דיז לע טש רעניײז ןקיזָאד ןרעטנוא
 טנעמעצ םענוא טקיטרעפעגסיוא טָאה ןיז עקידלָאג עקיזָאד יד ?ײװ ,ךיז ןריפארנ
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 ;סַא ןַא פיקסיב ַא טימ ןעמַאזוצ קיגרעּפָאק עלעקעטש ַא טימ ןכָאטשעגכהוה ןוא

 יה .גָאלַארפ
 :ניא ךיז ןבָאה ,ןביז טנַאּפשעגרעבירא טָאה עלעקעטש םענופ ןטָאש רעד ןעוו

 גקיטפעשַאב יד ,סנירעטעגנרַא יד ןעמוקנעמַאזוצ ןביוהעגנָא ןוז םקינרעּפַאק רעט

 ןעיורפ .ערעטלע ,ןפַאלעג זענעז רעלריימ .קרַאּפ ןשיטָאטש םעניא ,,ןבעלַאד עט

 טלעטשענסיוא ךיז טריגילּפיצסיד סנײצלַא ןבָאה עֶלַא רעבָא ,טּפעלשעג ך ז ןבָאה
 סיימש ַא טָאה ףייפ:קירבַאפ רעד רָאנ יוװ -- ןֹוא ענמולָאק ַא ןיא ךעלעריפ ןיא

 יד רעביא קידנשטַאּפ ,גנונעדרַא ןיא טזָאלעג ךיז -- טָאטש רעד רעכיא ןָאטעג

 | | .סעטַאיּפ עסעוװרָאב יד טימ רענייטש

 .סַאג:עקצעוװעילורק רעד ןופ עיצאּפוקַא יד ןביױהעגנָא יז טָאה ייזא

 ןכרוד ןפימניא םנערטעגפיוא ןעוועג זיא עכקעװ ,עקצעיוװעילורק רעד רעכיא

 ןופ ,ןדמַאז:לסײװ יד ןופ םלוע ןַא ןעמוקעגנָא זיא * ,רָאפקעלַאק םענופ וויר ןפיש

 זיב ,ערַאגירב א ךָאנ עדאנירב א --- עיצאזילַאנַאק רעד ןופ ,רענײטמש:ײסָאש יד

 ,עיבַאשז קע ןזיב סַאג יד טליפעגסיוא טָאה םָארטש:ןשטנעמ רעקיזָאד רעד ןענַאװ

 ךיז רע טָאה ָאד .ןגיצעג ןוא ןלַאירעטַאמ ראפ עדוב א ןענַאטשענ זיא'ס ווו
 :עג םָאה ּפָארַא ךַאד ריא ןופ ?יײוװ ,עדוב רעד ףיוא קידנפיירגנַא טמערוטעגפיוא

 יד ןוא ,רעשיאייטראפמיא ןא ,יקסלַאכימ רעקיגיואנײא רעד עדער א ןטלַאה

 | .ןיקסװעשירבַאג טימ יקסיועשינַאר םירבחו
 .רעבָא ,םעניימעגלא ןטימ גנודניבראפ ןיא ,שירעפמעק ,טדערעג טוג ןבָאה יז

 ןייג :ןָאט וצ סָאװ ,עלסַאה ַא ףיוא טראוועג טָאה'מ .ןעוועג טשינ זיא עלסאה ןייק

 ,טזיורבעג דנַאנַאכָאנ טָאה םודַא .ןרידאקירַאברַאפ) דיז ָאד רעדָא ,טארטסינאמ םוצ

 .םוא ענעשטנוװעגמוא טימ ןיירא טָאטש ןיא ןסיגרעכירא ךיז טנָאקעג טָאה'ס)
 :טעװעטנופשרַאפ טייצ רעד וצ טקנופ יקסלַאגעיב םורעד טָאה ,זעור

 !ןריר טשינ טענַאד ןופ ךיז לעװ ךוא רָאנ ,ריא יוװ טשינ םייוו'כ --

 ,ןבורג םענופ דנאר ןפיוא טצעזעגרעדינא רעטשרע רעד ךיז טָאה רע ןיא

 | .ןכָאװ עכעלטע סעברַאעג טָאה רע ןכלעו ייב

 רעטיײוװצ רעד ןופ ןוא טיײז רעד ןופו ,עלַא םצעזענרעדינַא דיז ןבָאה םיא ךָאנ

 ;עג ךיז טָאה'ס וװ -- טשער יד ,ּפָארַא סיפ יד טימ ,םינּפ:לא:םינּפ ,וויר טײז

 .רעיוש ַא ןיא רעדַא געװרַאפ ןפיוא ,רַאוטַאהפ ןפיוא ;טזַאל

 2יוװ ,דיז טײשטשרַאפ -- רערעלק ןוא רעכעלדנעטשרַאפ ןרָאװעג ךדיילג זיא'ס -

 / ?ערָאפ ןוא רַאװײסגנונעדרָא ןַא ,טעטימָאק:קיײרטש ַא ןייז זומ ,קיירטש ַא דלַאב

 וצ ןעמוקעג זיא'מ ,ןטָאראכ גנאל טשינ ךיוא ךיז ןעמ טָאה םעד ןגעװ .ןעגנור
 :ַא- ֹוצ ,עיצקודער יד ןעיצוצקירוצ ןדעדָאפ :ןשינערַאּפש ןָא גנוקידנעפשרַאפ ַא

 :עגסייא ןבָאה'ס סָאװ ,גנורעכעה:זייק עבלעז יד ןוא עזָאלשעברַא עלַא ןקיטפעש

 ,גנוטייל-רעסַאוו ןופ רעד-טפיוה יד 7
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 ןיא סעטָאסז יירד עכיילג ןעגנונעכעדּפָארַא יד רָאנ טנַאה רעד ףיוא ןלָאצסױא

 !ןשַארג 78 סעטָאלז 2 -- טנייה ןיב יװ -- טשיג

 ?נַאמ ךרוד ןלױפַאב טָאה טעטימָאק:זיירק רעד יװ ,ןעװעג ָאד זיא ענסנעשטש

 ןרָאװ ,סיירא טשינ ךיז קיר רעבָא ,ןָא ריפ ,טינשּפָא ןקיזָאד ןפיוא יז, :ןעד

 ."הסיפת ןופ סָאװײרָאנ טסיב

 םענופ גנוללמאזרַאֿפ רעד ףווא ןעוועג גניטימ ןכָאנ ךיילג םירעד רע ןיא

 טימ טרַאציז א ןעמוקַאב דימו:ףכית טָאה רע ןכלעוו רַאפ ,םעטימַאק?קיירטש

 רענכעשווַאּפ רעשידיי א ןופ לַאקָאפ םעניא ,ןצרעפ רעמונ ,רעטיײוװ רעזייה ייוװצ

 :עג ןיא עיצַארטסינימהא יד .סעיצַאקַאװ יד בילוצ קידייל ןעװעג זיא סָאװ ,2וש |
 :רַאּפ ןפיוא סַאלק םעניא ךיז טָאה המכסה ריא מימ ןוא טנַאה רעד ףיוא ןעגנַאג

 .סאגנ רעטריּפיקַא רעד ןופ שעטימָאק רעד טלמאזראפ לָאמ ןטשרע םוצ רעט

 םוצ ןוא טַארטסינַאמ םוצ עיצַאנעלעד ַא טקישעגסױהרַא ןעמ טָאה ?כ:םדהיק

 רימ :גנורעלקרעד רעקינײוװטרעמ  ַאזַא טימ זרעװ וצ רָאװעג ףיוא עטסָארַאטס

 | ?ןעװ זיא ,ָאי ביוא ?ריא ןוא ,ןדער ךייא טימ ןליוװ

 :ַאב טָאה רַאוטסגנונעדרַא יד .םיירג ןייז טפרַאדַאב עלַא ןבָאה לײװרעד

 .ףייח יד ןיא ןוא סַאג רעד ףיוא ןרעגַאק םוצ רעצעלּפ סעדַאגירכ יד רַאפ טמיטש

 קידנסילשּפָא ,ןדַאקירַאב טלעטשעגנפיוא ןעמ טָאה שינעלייא רעקידרעביפ טימ

 ;ענ ןפַאשעג ןזיא'ס עקַאניצ ןוא ענלַאדָאטס ,עיבַאשז ןופ םירפוצ םעד יז םימ

 ידכ ,שארב עװָאלגזעב ןוא קאשוטאמ םירבח יד טימ טעטימָאק:ספליה א ןרָאװ

 ןוא טַארַאּפַא ןשרּפָאמ ןצנאג םעד גנאג ןיא דימו:ףכית זָאל טָאטש ןיא ןלָאז ײז

 ע דַאיל ןייק טשינ ןיא סָאד יקסגיװטָאלס ו עבָאב רעד םימ טקַאטנַאק ַא ןדניבנַא

 !ןששנעמ ליפיוזַא ןזײּפשַאב --- טייקיניילק

 טרעדנוה ןינ ַא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןעגעז רעגײזַא טכַא בלַאה גניטימ ןפיוא

 2פרעדנא רעבירא טרעגַאלעג עקצעיוועילוהק ףיוא ןיוש ןכָאה גָאטײב רעבָא ,ןַאמ

 ;פרעדנא .סעילימאפ יד ןעמיקעגיצ ןענעז'ס ןרָאוװ ,עקידנקיירפש טנזיופ ןבלַאה

 רעגַאל ַא םימ טײרּפשעצ דךיז ןכָאה רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ טנזיוט ןבלַאה

 יירד ןיפ ץוש רעד רעטניה ,ןסַאגימּפיוה יד ןֹופ רענייא ףיוא ,טָאטש ןטימ ןיא

 | .םערַאקירַאב
 ,עשראוו ןיאי ןציּפש יד יב טנערפעגנַא ןבַאה ןענַאגרַא;פכַאמ עקיטרַא יד |

 ,קירוצ ןוא ןיה טריצאּפשעגמורא ךיז טָאה ײצילַאּפ יד ?ןציּפש יד ףיורעד ןגָאז סָאװ

 רַאפ ןכעגעג ןבָאה רעניױװנײאקטַאטש .יד ןוא ,דצהצ:ןמ ןקילב עטַאװעמת קידנפרַאוװ|

 ןוא ,םעד בילוצ ןעמוקסיױרַא טשינ תובטנ ןייק רַאנ ןלַאזס -- עכעלקילגמוא יר

 .ןבעלַאד ץעגרע ,טיהַאב טָאג ,ןעיירעסיש ןייק
 תמא ןא סָאװ םָאה יז .עדאקיראב:טּפיוה רעד יב טעבראעג טָאה עשזדַאמ

 ךיז יונעג ידכ ,ןבולבראפ ןיא דעבָא ,עגמוק ןייק ןרעקמוא ריז גָאט םעד טפראדעג

 לָאז עמ :ערעדנַא ןֹוא רעטעברַאלַאטעמ ,סרעטסוש יד ךיז רַאפ טפמעק



 טָאה ןטסקינײװמוצ יוזא -- ןשינעעשעג יד ןופ גנולקיוופנא רעד וצ ןקוקוצוצ
 םעד טימ ןײז לסיבא ךָאנ טעװ יז סָאװ ,סָאד אפונ ךיז ראַפ טקיטכעראב י
 | .ןענסנעשטש םענעמוקאבקידוצ םעצולּפ

 ןיוש ,עדַאקירַאב רעד רעטניה טירט קיצנָאװצ ,טגָארּפ ןיא ןעוועג זיא רע
 יד ןסירענפיוא טָאה רע .עינַאשז היוא טסייה סָאד ,אנוש םענופ געורַאפ ןפיוא
 ה ןראוטַארט עדייב ןופ .ןגָארטעג טָאה יז ןוא ,ףָאליק ַא טימ סעקטסָאק:ײסַאש
 ןטנַאיצילַאפ ןענַאטשעג ןענעזס  וכלעוו ןשיװצ ,םלוע רעד טצַאלגעג םיא ףיוא
 ֹ + ןראפ ןפאכ םיא ןפראד ןפלָאװ יײז ,רעביאננעק ןופ רעשעלרעייפ יד ןוא
 ןאלקעג טָאה םיא רעטניה רעבָא ,טָאטש רעד ןופ קורב םעד ןכַאמ ?לת ַא
 זיא אפונ םיא ןיא רעבָא ,עדַאקיראב יד ןגיוא יד ראפ ןסקאוועג זיא ,טכליהעג
 יװ טקוקעג ןבָאה ןטנַאיצילַאּפ יד זא ,טפארק ןוא גנוטכאראפ ליפיוזא ןעוועג
 ,"טשיג ריר, טָארדענ זָאנ רעד ףיוא רעגניפ ַא טימ טָאה'מ עכלעוו ,טניהטייק
 ןטלָאװ יז ןעוו ?ןָא ןּפָאפש יז יו ,טסעז -- :טכַאלעג ןבָאה רעשעלרעייפ יד ןוא
 ?אנאק יד טָאהעג ןעוװעג גנַאל ןיוש רימ ןטלָאװ ,פעכרַאעג ןעוועג יױזַא טנייה זיכ
 !עיצאזיל

 ,סעקטסָאק:ןיטש יד ןרָאװעג ןסירעגּפָארא ןענעז'ס ןכלעוו ןופ ,געוורַאפ ןפיוא
 .גופעג עדוב רעד ןיא יד ײז ןיא טזָאלעגּפָארא ןוא רעבירג ןבָארגעגסױא ןעמ טָאה
 ףיֹוא ךעלצעלק עקיכעליײק עגנאל ,"סעפייטש , ענעפורעגיוזא יד ןוא ןרער עגעג
 ןעמ טָאה סעפולס עקיזָאד יד ןשיװצ ;ןבורג םענופ טנעוװ יד ןראּפשוצרעדנַאנַאפ
 קינטעמס ןצנאג םעד ,ןגָארטעננעמאזוצ טָאה םלוע רעד סָאװ ,ץלא ןפרָאוװעגנײרא
 ,טנמסאק:קאּפ  םעכירטס יד ןופ גראווטלא ןכָארבעצ :טאגײעקצעיוועיקורק רעד ןופ
 ףיורעד ..עּפַאנַאק ַא ןופ טעלעקכו ַא ,סעקינעש עטליופראפ ,ּפעמ עטרעכעלעג
 ףיוא , םעקטסַאקףײטש טימ טנילענמורא סע ןוא דדע טישעגנָא ןעמ  טָאה
 טכיײװ עמ סָאװ ,וינעדייז ַא טקירדעגפױא דיז טָאה'ס יװ ,"ןפוא ןשיַאזָאמ ַא
 א רעײז טעברא רעקיזָאד רעד ײב רעבָא ,ןענאוו ןופ ןוא םנעמעוװ טשינ
 | .רעקיפליהאב

 ןקיטיימאב ,ןפיפ טימ לופ ,טמיורטעגסיוא ,ךעלגײװעגמוא ןעוועג זיא ץלא
 עכלעוו ,ןעקנעלעג יד ןיא עקידלצעלק רעגניפ טימ טנעה סוינעדייז םעד .טלַאהניא
 עדאקיראב יד ."קיאזַאמ ענייש א יו רענייטש ש יד ןגיילוצסיוא ןעשזדאמ ןענרעק
 עדאקיראב עתמא ןַא רַאנ ,דיליסאמ ןייק ןופ טשינ ,רעפאטעמ ןייק ןֹופ טשינ

 םעד ןופ רעדליּפעג רעד .ןעקנַאשעג טָאה סאג יד סָאװ ,םעקדאלקס יד ןופ ,ךעלדנע |
 רעטעקַאנ א ,םידבח עּפורג ַא ןשיווצ ףָאליק ןטימו ענסנעשטש ןוא ןטנוא ןופ רעגאק
 דלעה א ,טַאט וצ טקיטייצעגסיױוא ןיוש ךיז טָאה סָאװ דלעה ַא ,טפלעה רעד זיב
 ...סייצ ןייק ַאטשיג ןזיא'ס רעכלעוו ראפ ,גנולייצרעד חד א ןופ

 ?םיֹורַא םיא ןיא טָאה עשזרַאמ סָאװ ,עטסקידמצע ןוא ענעגרָאברַאפ סָאד ט

 ריא ךיז טָאה'ס יװ -- ןכלעװ ראפ ,ןָא שינ ענענַאב רעטשרע רעד ןֹופ ליפעג
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 ביל ןענָאק טלָאװ עס יװ טקנוּפ) ןעמוקאב ביפ םיא טָאה יז -- ןזיוועגסיוא

 :הרשּפמוא ןֹוא עצלָאטש א ,רוטַאנ עקידנפמעק עקיזָאד יד ,(סעּפע ראפ ןעמוקאב

 וצ טושפ זיא'ס ..טקיטיצעגסיוא ,טקיטראפעגכיוא טציא ךיז טָאה -- עקיד

 ךָאד טָאה רע .םיא וצ ריז ןעוצ עלא יװ ,סיורא סָאד ןלופ עלא יװ ,ןרעדנוװַאב

 ןיא ןליפַא ,טעטימַָאק ןוא טשינ ןיא ,,נניטימ ןפיוא עדער ןייק ןטלַאהעג טשינ

 טגקָאפ עמ ,םיא טימ ךיז ןעמ טָארַאב ןגעווטסעדנופ ןוא ,טשינ רע זיא דאוו רעד

 ?סָאװראפ .םיא

 עמ ןרָאװ ,ןיזַאגַאמ:זײּפש םעד ןענעדרָאוצנײא וװ ,יקסרויאכ טשנערפ טָא

 רעד ןבעל -- .גנולמאז רעד ןופ ןטקודָארּפ ןגָארפוצנעמאזוצ ןַא ןיוש טביײה

 ןיא טרָאד -- דיז קידנטכארפראפ טשינ ענסנעשטש טרעפסנע --- עדאקירא

 ןפ עוּפיש רעטסערג רעד ךָאד ןוא'ס ,גונעג ןאראפ ןיא ץאלפ ןוא ןשסרעכיזמוצ

 .ףיט יד רעטעמ יײוװצ זיב ,עסארפ רעד

 ?עדוכ רעד טימ סָאװ ןוא ---

 .ןיילימ רעד ראפ ןיײז םעוװ יז ---
 .דצה:ןמ רענייא ןיירא ךיז טשימ -- ?עסרוכ ןומ א יו ---

 ,ןעמָאנ םוצ קיטליגכיילג ,םיכסמ ענמנעשטש ןזיא -- עסרוב א ןײז לָאז ---

 | | .ןיוש סע טבייפב יוזא ןוא
 יװ ,ןעקנעדעג סרעטסֹוש יד .עקשורוואוו ןוא ץעיּפמָאל ןעמוק רעטעּפש

 .םעּפע טיײז רעײז ןופ ןלעװ ײז ןטכָאװ טציא ,קיירטש ןתעכ ןפֿלַאהעג ײז טאה'מ

 | .ןַאמ

 ערעסעב ןייק ָאטשינ זיא -- ןצעיּפמָאל וצ ענסנעשטש טגָאז -- ךיוא ראפ -- =

 / טייג .ךייא ועק עמ ןוא רעמערק עלא טנעק ריא .גנולמאז א ןכאמ יו עכאנפיווא

 קידקדערײװצ ַא טָאה רע .ןיקסװַאקילװַאג טימ טײװצעכלַאז רעכלעוועג יד רעביא

 טריפ ןעלמאזפיונוצ טעװ ריא סָאװ .עדייב ראפ גנוצ א טָאה ריא ןוא ,עלעגעוו

 .קאשוטפאמ רבח םוצ ּפָא

 | .עקשורוואוו ךיז טעכ --- ?רימו ראפ ןֹוא ---

 ?אגרַא טגנידאבמוא זומ עמ .ךיק יד ןבעגעג ךיא טכַאװ ,עקרעדורב ,דיד -- |

 ...ןפעו לָאז עקנַארעװ ןעוו ,טא .ךיק א ןריזיג

 ןעמאזוצ ןעמוקעג זיא עכלעוו ,רעמסעווש רעד ףיוא קוק א ךעלנערפ טוט רע

 .עדמערפ ןוא עטערומכעננָא ןא ,דצח:זמ םייטש ןוא יקסרויאב עילעפ םימ

 ?ךאוו רעזדנוא ראפ ןכָאק טסעװ ,עשטרעוו ,סָאװ .,ונ ---

 ?ןַארַאפ ייז ןענעז עפעפיוו ןוא --
 ףראד עמ זא יוזא ,לסיבא ךָאנ ןעמוקוצ ןענַאדנופ ןלעװ רימו רעבָא ,ןצכעז --

 ?סָאו .סעיצרָאּפ קיצפופ א ףיוא ןלעטשסיוא

 ,ןוויוא ןַא ןָא יוזא --- רעבָא .קוצפופ ראפ ןַאק'כ ,טשינ הנימ:אקפנ ןייק ---

 ?לבירג ןקיזָאד ןיא
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 .ףיוה ןשירעילַאטס ןיא קוק א רָאנ טּפַאכ .?בידג םעניא סָאװהאפ' ,ןייג ---

 רעביא סעומש ,ץַאנגיא ,גנורּפש א רָאנ וט ?לכעד ןרעטנוא ןוויוא םעד טעז ריא

 ..ייז טימ

 :ילָאּפ ןטימ ,טָאּפַאלק רעדנא ןא רָאג טימ םיא סע טײג טבייל יוזא טקנוּפ

 .ןיירא רענאל ןיא ןעמונרעד ריז ץעגרע ןופ טָאה רעכלעוװו ,טנַאיצ
 טוט סָאװ -- ךאוטגנינעדרַא רעד ןופ ?רוחב א טגָאז -- עדיב רבח --

 -- ?טביולדעד רוד טאה רעװ , .דנאב ןײימ ףיוא טקוק ןוא טיפש רע ?ןעמ

 לעוװ'כ ?ףיורעד ריא טגָאז סָאװ זיא ונ *?טרָא ןיימו ףיוא ןלעטש ריז -- רע טגָאז

 / !םיא טימ ןגָאלש טשינ רָאד ריז
 .םמוק .ןײגקעװא ןיילא םעוװ רע .טשינ ףראד עמ --- 

 .עלהרבח טלכיימשעצ א טימ םוא ךיז רע טרעק םורא עגר א ןיא ,ךעלקריוװ

 .עשזדאמ טנערפ -- ?ןָאטעג םיא וטסָאה סָאװ ---

 ?רעדניק טָאה רע יצ ,טגערפעג זיולב םיא בָאה'כ ,טשינרָאג --
 י ?סָאװ ןוא --
 :יזיד ֹוצ ױזַא דיז םניול יצ -- טגָאזעג ךיא בָאה --- רעדניק יד דָאש א; --

 .ןריפסיורא םיא ךיא לעװ רשפא ,רימ טימ ןייג רע לָאז *?ןריק

 | - ?ןעננאנעגקעיווא טשינ טלָאװ רע ןעוו ןוא --

 םיא ןיא ןַארַאפ זיא'ס ןוא ענסנעשטש -ךיז טהעדנוװ -- ...טסייה  יװ ---

 / עטפאהלבאפ ליפיוזא ,טפארק .עכעלטפאשנדייק ,עטלמאזעגנָא ךיז ןיא ליפיוזא
 טשינ טנַאקעג רע טָאװ יוזא יו --- :דיוא דיז ןרעדנווװ םורא עלא זא ,טייקרעכיז

 | !טזוומעג סָאה רע ?ןײנקעװַא

 | .עשודַאמ ןייא ריז טנשקע -- ?טרָאפ ןעו רעכַא --

 ,ןגָארטעגסױרא טיהאב םיא ךיא טלָאװ רשפא ,טשינ ךיא סײוװ ו ט?מעד =

 םיא ךיא טלַאװ לאפ ןדעי ןיא ,רערעווש קרַאפש אזא ןעװועג טשינ ךָאד ןיא רע

 | | .טקיטײזאב ןיוש

 ;וזאב םיא רע טלָאװ ?אפ ןדעי ןיא זא רעכָא ,יוזא יװ טשינכָאנ טסײװ רע

 ןופ ןטרירעגנָא טשינ א םינּפ ןפיוא טָאה רע ,טשינ רע טלפייווצ ןידעד ,טקיט

 .קערש ןופ ענטומ טשינ ,ערעטיול ןענעז ןגיוא יד ןוא ,?כיימש ןבלאה לפייווצ

 לָאמלײט ,ןליוו רעײז ןענעז ,ןסאמ יד ןופ סיודא ןסקאוו סָאװ ,ענעי ןופ ןיא רע

 | - .יעדנענעל רעײז
 ..עינַאּפש ןיא ךיד עז ךיא ענסיעשמש =

 .גירק:רעגריב א ןגעווי ,ָאקנאדפ ןגעװ ןסעומש ןבױהעגנַא יז ײב ןיוש טָאה'מ

 טלמעד רעבָא ,גנוריגער:םקלָאמ רעד ןפלעה ןפראד טלָאװ עמ זא ,ךיירטסע ןיא

 טקנוּפדנַאטש ןופ עינַאּפש ףיוא ןָאטעג קוק א לָאמ ןטשרע םוצ ענסנעשמש טָאה

 | .םייקכעלגעמ רעקיזָאד רעד ןופ
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 ןעוועג טשינ טכָאװ ָאד ןעוו ?ןרָאפעג טשינ טלַאװ'כ ,יטסניימ סָאװ ןוא ---

 !עגר רעד ןיא !יװ דָאנ --- טעברא ןייק

 ,רעטצנעפ ןכרוד ןָאטעג ײרשעג ַא ןעמ טָאה ,טעטימָאק םענופ ,לוש ןופ

 טשינ עדיב רבח טָאװ יצ  ,עטסָארַאטס םייב ץנערעפנַאק א ןייז טעװ דלאב זא

 .ןעגנאגעג ןיא ענסנעשטש ןוא -- ?יײז טימ ןעננאגעג

 ײב ןפָארטעג ײז ןבָאה עװטסַארַאטס רעד ןופ ?אז;ץנערעּפנַאק רעד ןיא

 םעד טנעקרעד טָאה עגסנעשטש עכלעוו ןשיװצ ,ןָאזרעּפ ןכיז שיט םענידג א

 ?עפער םעד ,קינלעטסוּפ רָאטקָאד עטסָאראטסעציװ םעד ,ָאלימרומ עטסָאראטסה

 ?רעס א ןֹוא ראסימַָאקרעטנוא ןטיִמ ראסימָאק:ײצילַאּפ םעד ,שטיװַאטנומגיז טנעד

 .עפעד רעד ןופ .טנאשז

 ןרָאװעג טיירגעגוצ ןענעז .רעביאנגעק ןענַאטשעג ןענעז ןלומש עקידייל ןייג

 רעד ןיא ןכילכעגניטש ןענעז ייז ןעװ ,ַאקימרומ טָאה ןנעװשסעדנופ ,יײז רַאפ

 ןבױהעגנָא ןוא קראק ןטיור:קיטולב ןייז ןדיּפַאּפ רעביא ןופ ןביוהעגפיוא ריש

 :טייקשודיחראפ תמחמ ןגיוא יד טימ ןעלטניּפ

 ,טשינ תמאב סייוו'כ ,ונ ?עזָאלטעברַא ןופ עיצַאגעלעד ַא ,סָאד ןיא סָאװ --

 .טשינ הצע םוש ןייק ףיורעד ןכָאה רימ ...ןדער :טנַאקעג ןטלַאװ רימ סָאװ ןגעװ

 טרָא ןפיֹוא ךײלג טפראדעג םיא טָאה'מ ,ןַאפעג יז רע טָאה עקסַאל א

 ,גָאי ַא םיא ביג -- :ןיקסוװעשירבַאג ןָאטעג עקרָאט א ענסנעשטש טָאה ,ןדיינשּפוָא
 :םיורָאפ ןטַארפענסיורא ןיא יקסוועשירכאג ןוא -- !דסחנלעב םעד

 -- ןקידיילרעד וצ טערקנַאק ןיגע םעד} ַאד ידכ ,םער בילוצ ןעמוק רימ ---

 םיא ךָאנ ,טצעזעגרעדינא ךיז ןוא שיש םֹוצ ןעגנאגעגוצ רע ןיא קידנגָאז סָאד

 ,ךײא וצ ןעמוק רימ -- .ערעדנא יד ןוא יקסוועשינאר ,ןאמייל  ,ענסנעשטש

 ןוא ,טַאיװַאּפ םעד ןֹוא טָאטש דעד ןופ סָאבעלַאב םוצ יוװ ,עטסָארַאטס עינַאּפ

 :עג ןומ רע "!טשינ הצע ןייק ףיורעד בָאה דיא, :ןגָאז טשינ ןָאק סָאבעַֿאב א

 ןענעז ןעגנורעדָאפ ערעזדנוא .טכַאמ רעד ןופ ךיז ןגָאזּפָא רעדָא ,הצע ןַא ןעניפ

 | ..עזָאלמטעברַא עלַא ןקיטפעשַאב -- םנטשרע ;עכלעזַא

 ַאלימחומ טָאה -- ןקיטפעשַאב טשינ רימ ןלעװ ןרעילַאװַאק ןייק ,ןייג --
 - .ןסירעגרעביא |

 ,ןיקסװעשירבַאג ןֹוא םיא ןשיװצ טכעפעג:רעמרעוװ ַא ןביוהעגנָא ריז טָאה'ס

 רעדָא -- רעטדעװ רַאּפ ַא ענייז ןפרָאװעגוצ קינקעטסופ טָאה טייצ וצ םייצ ןופ

 ,ןרָאװעג ןכָארקעצ ץנערעפנַאק עצנַאג יד זיא םורַא העש ַא ןיא ןוא ,שטיװַָאטנומגיז

 | .ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ףיוא שעוועג ןיא טנווייל יו
 םייב עקטסיּפיטַאנעטס ענכלוּפ רעד ףיוא טקוקענמוא טשינ ריז טָאה רענייק

 | .לׁשימ םעניילק

 טָאה יז ןעװ ,ןרָאװעג סָאלב ןיא יז יװ ,טקרעמַאב טָאה ענסנעשטש רעבָא

 == דָאנ ריא טײג'ס --- רעטסעוװש יד ןרָאװעג דָאש ַא םיא זיא'ס ןוא ,ןעזרעד םיא
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 ,ןיקצענָאק ייב טלָאצאבמוא טריציטקאדרּפ יז טָאה ןטשרעמעלאמוצ !?זמילש רעד
 :מָאל ןעמוקעגרעטנוא ריא ןיא --- טאטע ןא וצ ןגָאלשרעד ךיז טָאה יז ןעװ ןוא
 טציא .ןפרָאװעגסיױרא ןענכַאק טָאה'מ ןוא --- ךיוי ספעש ריא ןסענענפיוא ,,ץעיּפ

 רעטלָאצַאבו כוא ףיֹוא עװשקַאדַאטס רעד ןוא ןסעזעג םייצ ליפ יוזַא רעדיוו יז זיא

 ךיז טעװַאי טָא ןיא -- טאטע ןַא וצ טּפוטשעגכרוד ןיֹוש ךיז טָאה ,קיטקַארּפ

 טעװ -- טסינומָאק ַא -עדורכ ַא טָאה יז זַא ,ןסיוורעד דיז ןעמ לָאז !רעדורב רעד

 עטרילָאק ןוא ךעלעבירעןה יד טימ ,ךעלעקעק יד טימ ןפרַאװסױרַא יז ןעמ

 -י .ךעלעגענ

 טעמימַאק:קײרטש םענופ גנוציז רעכע ןליורטרַאֿפ ַא ףיוא ןענעז טנװַא ןיא

 ןײמעגלַא ןיא .ץנערעפנָאק רעקיזָאד רעד ןופ טאטוזעי יד ןרָאװעג טלדנַאהַאב

 ףיוא ןליּפש ןענַאגרָא:טכַאמ יד ןַא ,גנוניימ סענסנעשטש טלײטעג עלַא ןבָאה

 ןיק טשינ ןוא עשרַאװ ןופ ןוויטקעריד ןייק ךָאנ קידנבַאה טשינ .שינעּפעלשּפַא

 ײז ןפעלש ,סאג:עקצעיוועילודק רעד ןופ "ןטירָאבאט , יד ןרימָארגעצ וצ תוחוכ

 .רעײגסופ ןטנצרעפ םעניא ענווישזג ןיא ןיוש ןעמו טָאה טנייה רעבָא ,ּפָא ?יײוורעד

 ײז ךיז ןעמ טיירג רשפא .יײז ןגעק עיצקַא ןַא רַאפ סעקַאּפוז טריברעװעג קלָאּפ
 ןייק ןַאק ןעמוקכרוד ןגעװ ױזַא יצ ױזַא ,ןרעננוהוצסיוא רשפא ,ןעמערוטש וצ

 .עגר עדעי -עײט ןיא'ס .ןיז טשינ דיר

 {בָאה ןפרַאד רימ .זיירק ןיא ןרָאפסױרַא דיײלג ףרַאד יקצנערָאב עטרבח --
  ףַאב וצ ףיוא טלעג ןבָאה ןפרַאד ןֹוא עינַאּפמַאק עקידנציטשרעטנוא עטיירב א
 .עדַאקָאלב ןײק ָאטשינכַאנ ןיא'ס ןמוכ ,היוש .סָאד ןוא ,םלוע םעד ןזײּפש

 ?םרַא טָאה עשזדַאמ ןיולב .ןטַארַאפ טשינ ןענסנעשטש טָאה םיטש יד

 סָאװ ,םירבח יד ןשיװצ ןופ ענעי ןיולב .טסָאקעג םיא טָאה סָאד לפיוו ,טקיפעג

 ןופ טיײקרעטיב עכעלנעזרעפ עצנַאג יד ןענַאטשרַאפ ןבָאה ,שנעקעג יז ןבָאה

 יז ךיילג ןוא הסיפת רָאי ַא ךָאנ בייוו סָאד ןעניפעגּפָא :גַאלשרָאפ סענכנעשטש

 | !ןײדַא געו ןיא ןקישפיו-א

 םױרַא זיא יז .עשטעדָאכ ןייק ןריפּפָא רַאדַאב יז טָאה יקסרויַאב קענַאי

 ;רַאװײרעמיר ַא ןיא ?זייההיפ ַא ךרוד עמ ראט טס ףיוא רענַאל םענופ ןעגנַאגעג

 ןענסנעשטש טימ קידנכַאמּפָא ,טסעומשעג טפַאהבעל טייצ עצנַאג יד טָאה .טַאטש

 .עינַאּפש ןייק ןרָאפ ײז ןלעװ קיירטש ןכָאנ זַא ,סַאּפש ןיא בלַאה ,טסנרע ןיא בְלַאה

 ..ןרַאװעג טסנרע יז זיא ?זייהחיפ םעניא טשרע

 ןטסגרע ןיא וליפא --- םיא קידנשוק ,טגָאזעג יז טָאה -- טשינ רעיודאב ---

 | ...לַאפ
 ךיז רע טָאה םעד ןגעװ ,ןרעױדַאב טשינ טלָאזעג טָאה ענכנעשטש .סָאװ |
 רָאנ ןגיובנלע ןרַאּפ ןָאטעג יצ ַא יז טָאה קענַאי לייוו ,טסווורעד טשינ לַאמנייק

 ץירּפש:ןײש םעד רעטנוא ,ךיז טָאה קע ןטיײװצ ריא ףיוא סָאװ ,סַאנ ַא ףיוא ךיז

 ..טָאק רעטעקשַאנשרַאפ ַא טעילַאװעגנײרַא ,ןרעטמַאל ַא ןופ
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 ,לבונמ ןטפיוועגנָא ןקיוָאד םעד ףיוא ןָאטעג קוק א טָאה ענסנעשטש

 טָאה'מ .טעטימָאק ןיא טלייאעגקעװא ןוא ,ןעדגאמ דַארג טשינ רע קנלָאפראפ יי יצ

 ןופ ןבירשעגנָא ,ףורפיוא םענופ טסקעט םעד ןקישרעביא דימו:ףכית טפרַאדע

 ,ןעװעג טשינ טרָאד ןיוש זיא ןַאילוי .עכופ ערעיזַא רעד ןופ דעטכַאּפ םוצ ,ןעדנַאמ
 סָאװ ,קַאדזיװג דבח רעדיײא ,טכַא רַאפ .טעברַאעג טָאה ףַארגַאטקעה רעד רעבָא

 רעד ֹוצ בוטש ןופ ןײגסױרַא טעװ ,ַאניסַאקןריציפָארעטנוא רעד ןיא טעבר

 ףיֹוא .ןבעגרעכיא טגנידַאכמוא ןפורפיוא עקיזָאד יד םיא ןעמ ףרַאד ,טעברַא

 .עיצקַאגנעק א טימ ןרעפטנע ײיטדַאּפ יד טעװ עטסַאראטס םענופ עיצקַא רעד

 -- עקצעיוװעילורק יד ןרימָארנָאּפ וצ סעקאּפוז יד ףיוא טבייה עמ ביוא ןרָאװ

 טצעה עמ סָאװ וצ ,עקצעיוװעילורק סאג יד טפמעק סע סָאװ ראפ ,ןסיוװ ײז ןלָאז

 .ןגָארטסױהַא ץומש יײז טסיײח עמ ?ןעָאװַאלס, עכלעו רַאפ ןוא רעטנוא יײז

 =ִא ןיא ,ןרעוו ןָאטענּפָא טפרַאדעג טָאה סָאװ ,ץלַא ןעוו .טכאנייב םעפש

 םָאװ ,עדוב רעד ןופ ךַאד ןפיוא ,ךיז וצ ןעגגַאגעגקעװַא רע זיא ,ןרָאװעג ןָאטעג

 ךיז רעטנוא טַאהעג טָאה רע .ריטדַאװק ַא רַאפ ךיז רַאפ ןעמ ונענּפַא טָאה רע

 יוא ךייח דעד ןופ קילבסיוא ןַא ןוא ּפָאק ןרעביא ןעניורק:רעמײב יד ,קינעש א

 .עיבַאשז ןוא עדַאקירַאב רעד

 עשזדַאמ רעכָא ,גָאט ןקידנגרַאמ םעד ןטכַארטמורַא קואור טלָאװעג טָאה רע

 יוװ :ערעדנַא ןַא לָאמ םעדעי ןוא ןעזעג רהסכ יז טָאה רע .טזַאלרעד טשינ טָאה

 ,עקסנורָאט ףיוא גנוגיוװ דעײז ןיא יװ ,עמיָאד ןיא דָאס ןיא יװ ,?ערעדַאפ,, ןוא

 ,קירנגיבּפָארַא דיז ,טָאה יז יװ ,גָאט םעגעגנַאגרַאפ םעד יו -- ןטסטפַאמוצ ןוא

 יש ןָאק ףיא ,םוק, :ןקאנסנעשטש םענײלק םוצ טנעה יד טקערטשענכיוא

 ןיא ,סקווװ רעשּפיה ןופ םדגוק רעקירעיניײװצ רעד *...ןעמומ רעד וצ םוק ,ןעגנו

 יוד טימ קידגפראוו ,זיא ןוא טקורעגּפָא קידסיעכחלוצ דךיז טָאה ,ןטָארעג ןטאמ

 טימ ןָאטעג גָאז א טָאה עילעפ .ןעמאמ רעד וצ ןפָאלטנא ,סעקיגַאלאב יו ךעלסיפ

 :םורדרַאֿפ ןטכַאמעג

 !ןטיײרג ןפיוא -- ןַא רָאנ יז טקוק םערָאװ קליפ ֹוצ טשינ גנַאלרַאפ --

 .סע ךיז ריֹובע ; לערי א טימ ןיּפש ךיז טסליוװ

 יװ ,טקע-טשענסיוא ךדיז טָאה יז אלע רַא ךיז ןכַאה טנעה סעשזדַאמ

 .םרָא ןטסכעלקיטיײװ עמַאס ןיא ןפַארטעג ןרעגמוא ריא טָאה עילעפ .עטשטַאּפעג ַא

 רעביא ,עדַאקירַאב רעד רעכביא -- ךיז רַאפ ןעזעג טשרע טָאה ענסנעשטש

 עמעדנוװרַאפ, ,ענערַאװעגסַאלכ עקיזָאד סָאד -- ןייש רעקידהנכפ ןיא סָאנ רעד

 .םינּפ

 טקנערקעג טשינ ןיטופחל טָאח'ס ןוא ,בײװ ןייז טימ ןעװעג ץלָאטש זיא רע
 םעד טשחמולכ רָאנ טײג -- ןקענַאי טדול -- רָאנ טיײנ רע סָאװ ,עיציכמַא ןייז

 וטסיב -- טעטימַאק:זירק ןיא טעטימַאקיןַאיַאר ןופ ןעגנאנעג ןיא יז, :בםיײװ

 וטסעװ ,.ק .צ ןיא טעטימָאק:ןירק ןופ ןייג טעװ יז ןעװ ןוא ;טרַא ריא ףיוא

 ילןיינ ,סָאװ ,טעטימַאק:זיירק ןיא ןיג יאהווַא
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 ריא ןיא ,ץרַאה ןוא טפַאשגולק ריא ןיא ,ןעדגַאמ ןיא טביײלגעג טָאה רע

 טשינ סעוװ שטנעמ ַאזַא --- עיצולָאװער רעשירַאטעלָארּפ רעד רַאפ טײקלופטרעו
 םורַא ןרָאי ןיא טעוו עמ ןעװ ,ןדעד טעװ עמ ןעוו רעבָא .רופש ַא ןָא ןיײגרעבירַָאפ

 ןופ טָאה יז סָאװ ,טפמעקעג טָאה יז יוװ ,יקצנערָאב עטרבח רעד ןגעװ ןביירש

 2'טסילַאשיּפַאק רעניימעג רעד ןיא ןגָארטעגרעביא טָאה יז ?פיװ ןוא ןבעגעג דיז

 ,רעגנוה ןגעוו .ןענָאמרעד טשינ ןטסקיטכיוװ ןגעװ טרָאפ ןעמ טעוװ ,גנונעדרָא רעש

 ןימ רעדנַא ןַא ןטילעג םָאה יז זַא רעבָא !קפס:יתלב -- הסיפת ןיא ןדייל ןגעוו |

 זיא ןביירש לייוװ ,רעטרעװ עטגָאזעגסױרַא טשינ ךיז ןיא טקיטש-עד ןוא רעגנוה

 רעבָא ...ןעוועג רקיע רעד טלמעד זיא ןביירש סָאד טשינ ןוא ןעװ ןעוועג טשינ

 ןרָאװ -- רעדניק ןופ טנָאיענּפָא דיז ןוא דניק ַא ךָאנ שרַאגעג ױזַא טָאה יז ןַא

 ףיוא ןטּפשמרַאפ ,ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןיא ןעיצרעד ױזַא יװ ?ןריובעג יז ןעװ

 ןעגנַאגַאב ןיא סָאװ ,טַאט:ײדלַאװעג ןקיזָאד ןנעו טָא --- ....?ןבעל קידלגָאװ אזא

 :רעטומ רעטבעלעגסיױא טשינ רעקיזָאד רעד ןגעװ טָא ,יורפ ַא ןגעק ןרָאװעג

 ...ןסיוורעד טשינ לָאמנײק רענייק ךיז שעװ םעד ןגעוװ ,ןיינ --- טפַאש
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 ענג יז טָאה'מ ...טַארטסינַאמ ןיא --- ןטירד ןפיוא ,עטסַארַאטס םייב ץנערעפ

 ןענעז ןטַאנעלעד יד רעבָא ,גָאזוצ א טימ ןפיוקרעטנוא םָא ,ןקערשּפָא טָא טווורפ

 =עכעה:ןיול ַא ,עלַא ןקיטפעשאב ,עיצקודער יד ןעיצקירוצ :סרעײז ייב ןבילבעג

 .ןטערטּפָא טלַאװעג טשינ רָאה ַא יז ןבָאה טעד ןופ ןוא --- גנור

 ?נָאק ַא ןעמוקעגרָאפ לָאמַארעדיװ זיא עיצַאּפוקָא רעד ןופ גָאט ןטיײװצ ןפיוא

 טי

 .ןבעל עײנ סָאד טלעטשעגנייא ?ײװרעד ךיז טָאה עקצעיוועילורק רעד ףיוא

 2וצ ךיז ןגעלפ עכלעװו ,רענעמוקעגוצ רעד ןוא גנורעקלעפַאב רעקיטהַָא רעד ןופ

 ןענעז'ס .רעגעלטכַאנ םייב ןוא טעזָאלק םייב ,םענורב םייב רקיע רעד ןפערטנעמַאז

 רַאפ ןכיק יוװ --- ןטקנוּפ ןוא םעיצופיטסניא עשנַאקַאבמוא טציא זיב ןענַאטשטנַא

 רעטצנעפ יד רעטניה טשנווַא ןדעי גנופייצ עקידעבעל ַא ,סעדַאגירב ערעדנוזַאב

 רעדָא ײרעילָאטס רעד ןופ ףיוח ןסיורג ןפיוא קרַאמססדנַאה ַא ,טעפימַָאק םעונופ

 ."עדַאקירַאּב רעטירד דעד ןופ רָאכ רעד,

 יקסניװטַאלס עבָאב יד .טליפענּפָא טשינ התע:תעל ןעמ טָאה רעגנוה ןייק

 .הביבס רעד ןוא קעװַאלצָאלװ ןופ רּפָאמ ןצנַאנ םעד גנַאג ןיא טזָאלעג טָאה

 יד .רעבלעװעג ןֹוא ןקירבַאפ יד ןיא ןטסנייממוצ ,םוטעמוא טלמַאזעג טָאה'מ

 .סערעטניא םענעגייא םענעגַאטשרַאפ םוג ןיא ןבענעגנ ןרעג ןבָאה רעמערק

 טכַארבעג סָאה ,גָאט ַא ךעלענעוו יירד רעדָא ייווצ לייװ ,עלַא ןופ רערעמ

 ןבָאה ןטסירק יד ןכלעוו ןגעוו ,רענ-עה יד םימ רעטסוש רעד ,ץעיּפמָאל ןריפ וצ

 ןעװ -- ןדיי יד ןוא ,רעגרעה ןייק טַאהעג טשינ טלַאװ רע ןעו זַא ,טסעומשעג

 .רעטסיגימ ַא ןעוועג קפס:יתלב רע טכַאװ ,רעטסוש ןייק ןעוועג טשינ טכָאװ רע

 ,קיניא ןעוועג ,ןפייצ ענעי רַאפ טייקנשלעז ַא יוװ ,תונומא עדייב ןענעז םעד עגונב

 ןכָאנ רקיע רעד ,ןיזפיט ןוא ןיזפרַאש ןייז םימ טשַאררעביא טָאה ץעיּפמָאל לײװ

 יד -ַאפ ןליוז קידנגיײל ,רע טָאה םעד ץוח ;טײצגָאטימ םורַא ,עלעטרהעפ ןטשרע

 ןעװ ,שנעקעג ןוא ןײטַאק ?סיבַא טעכַארקשעגפיונוצ ,ןטסירַאנימעס עשיּפוקסיב

 ,למרעװ טנרעלעג ַא טימ ןעלקעלפרַאפ ,ןעוועג קיטיינ זיא'ס
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 קידנבייהפיוא ןגָאז רע טנעלפ -- ןענעכערַאב * עיצנעיּפַאס רעיא לָאז --
 עלעוײל קעדעי -- עוטארד רעד ןופ םענעטינשעגנייא ןוא ןצרַאװש ַא רעגניפ ַא

 !טבעל ןַאמערָא רעד ןמז:פב טבעפ

 ןתמחמ קידנּפמורשנײא ךיִז ,טעּפָאסעג טקַאהעגּפָא טָאה עיצנעיּפַאס יד
 ריז טָאה ץעיּפמָאל יז ,עלהשעמ עשילעגנַאװע סָאד דעבַא ,ךײלנרַאפ ןקיסייב

 םָאװ ,עלעזײפ םעד ןגעװ עקהשעמ סָאד ,ןעביקא:ןעב ןופ טושּפ רעדָא ,ןריוװשעג

 טָאה -- טגָאנ סע ןעמעוװ ,םענעי ןגעװ ןטכַארט סָאװ;םעּפע טזומעג ךָאד טָאה -

 | .ןָאטעגפיױא סנייז
 מפ גערפ ַא קיטכיזרַאפ רעמערק ַא ןגעװטסעדנופ טנעלפ לָאמלייט

 | ?ץיצנעיּפַאס םגניױזַא םידַאב סָאד

 סָאװ , 3 שי

 קאז ןיאי ןקַאּפנײרַא ןתעב ,ןרעפטנע ץעיּפמָאל טנעלפ -- טייהזייוו --

 ןטסכעלרע ןפיוא םיא ןיא קידנקעטשנײרַא ,ןֹוא ןטקודָארּפ רעדָא סַאבלָאק ,טיורב

 ןָא ןצונַאב סע טנָאק ריא --- :ןרעװשוצ ,ןגיֹוא עטקּפענרַאפ עניורב ענייז ןפוא

 !ם-ח דַאּפ ,ארומ

 םזָאלעג רע טָאה טלמונַא ?ײװ ,עיפנַארַאג א ןבעגוצ טזומענ פציא טָאה רע

 ןעגנולקעג טָאה םָאד ** "ינרעפיּפמעס רעדורֿב ,קיצרַאהמרַאב טײז , ;גנַאג ןיא |

 :רעביא ןֿביולג ןקידתומימת ןיא סע ןבָאה עלַא ןוא ,םורפ רעײז ןוא שילַאקיזומ

 ,ינרעטיּפמעס ןופ ןיז רעניימעג רעצנַאג רעד ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס ןעוו .טרזחעג

 רעד טימ עטכישעג יד טשינ ןעוו ,רעטשטאּפעגסיוא ןא ןעוועג ץעיּפמַאל ןיוש טלָאװ

 | .ןעוועג ?חומ ץנעי םיא ןעמ טָאה לציּפש םעד טָא רַאפ .ךיוי

 ךיז וצ טגײלעגּפױרַא ,רעבלעוועג יד רעביא ט?מַאזעג ץעיּפמַאל טָאה ױזַא
 וצ .טּפעלשעג ןוא לעשיד ןרַאפ ןעמונעגנַא טָאה יקסװָאקילװַאג ,עלענעוו ןפיוא

 רעד ,ןעמוקצוגוצ טנַאקעג טשינ עיצקַא רעקיזָאד רעד ןיא רע טָאה רעמ םעּפע

 קי ,רעמופטש .ַא ןצנאגניא םגטצעק ,רעכַאהבול;?גױפ רעקידנגייװש רעקיזָא

 דורעג ןוא רע רלוּפעג םעגיא קעווא זיא ,ןטימעגסיו וא שוריפב םיא טָאה עקנָארעװ
 | .רעגַאק םענופ

 עדליוו יד ןָאטעגניהַא ךיז טַאה וװ -- טנעקרעד טשינ יז טָאה יקסװַאקילװַאג

 | ?ענווישזנ ןופ עשטרעוו
 "עדאקיראב רעטירד,, רעד ןֹופ ךיק רעד ייב ,עקצעיװעילורק ףיוא רעגאל םעניא

 -,רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ןופ ?דיימ ַא ,עקינָארעװ עמַאפ , יד ןזיװַאב ריז טָאה
 --!יז זוא טעווכעג דעבָא -- ךיז ױזַא םינּפ ןטיוק ,עטסָאבעלַאב עקיסַאלקטשהע ןַא

 ,קרַאּפ ןיא ןיטעג ענעסּפיג יד ןטלַאהַאב ךיז געמ --- םירוחב יד טרעדנוװַאב ןבָאה
 | .עלשומ רעד ןיא רעטסעקרָאזָאלכ םעד טצייר עכלעוו

 ..םיוחזייוו ,המכח *
 קלח-רעטניה "7
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 ,ןאמ טרעדגוח יײווצ ירַאפ ,טפאששפריוו עסיורג א טַאהעג טציא טָאה יז
 ?תריסמ ןוא טויקוסיילפ ,םייקטקישעג ריא .ןעגנוגערנַא ןוא ןבַאנפיוא עסיורג

 2לו8 ,שירפ שקיפעג ךיז טָאה יז .טילבענפיוא ןשטנעמ ןשיװצ ןבַאה טייקידשפנ

 יז וא ,ןעזעג טָאה יז ,ןבָאה טפראדאב רָאד יז טָאה עמ ,ןײלא יז קידנעטש
 .טהירָאדַא ולופֲא ,טעטכַאעג טרעוװ

 עריא עלַא רעשייווצ ַא ַאד ,רענייא ָאד טריפעגסיוא ןבָאה םירוחב ןצכעז
 עת :+

 ,טעװענזַאלבעג ןבָאה דַאװסגנונעדרָא רעד ןופ סעלַאגנָאדד ןצכעז , ןעגנוגעדרָארַאפ

 :ןעניד וצ ריא טגײלענרַאפ ךיז ,קיפש טעװַארּפעג

 !ןייז םעוש עלעמַאמ סָאד ךימ עשז לָאז ,ביל רימ זיא עלעמַאמ סָאד יוװ --

 .ליּפש ןיולב םצעב ןיא סָאװ ,ןופרעד טכַאמעג טשיגרַאג ךיז טָאה עקנַארעװ

 ןעגנַאלרעד וצ םיא ןעוועג גונעג זיא ,ןסענרַאפ ךיז טָאה רעצעמע ןעוו ,לַאמלײט

 | | .טעּפַאפ יד רעביא

 םנֹוועג עילעפ ךיז טָאה -- ?טסוג םוצ טשינ ריד ןוא רענייא ןייק ןוא ---

 ...עטגוזעג ,עגייש םירוחב ליפיוזא ןאראפ ָאד רָאד ןענעז סע -- .טרעד

 טלַאוװס ,גונעג רעביא טגנַאמרַאפ עקגָארעװ :כָאה טנוזעג רעבָא ,ָאי

 טפַארק ןייק ןיושרַאפסנַאמ םעניא טכוזעג טשינ טָאה יז .ערעדנַא רַאפ טעיטסעג
 יו םיא רַאפי גראז ןוא םיא םֹורַא ןײגמוחַא טנַאקעג טֿלַאװ יז ,טרעקרַאפ

 ענ גייש ןוייוװאב לאז .ריא ןופ -ערעשיטייק ַא ןייז רָאנ לָאז רע יבַא ,דניק ןיילק א

 ,םזַאיזוטנע ןוא טמאשקנעב ןופ רעטיצ םעגעי ןקעװ לָאז ,ןכַאז ענעביוההעד ןוא

 טליפענּפָא לָאמ ןייא טשינ טָאה ,עפטזָאלרָאװראפ ןוא עקיטפירשמוא ןא ,יז סָאװ

 ,טכיל ןופ ןקורדנייא ןנעװטסעדנופ טָאה סָאװ ,ַאזַא רעדנילב א יװ לָאשטשָאק ןיא

 ףיוא טקירהעג רָאי ליפוזַא טָאה ראמרעד .רערעמ טשינ ,ןענײשּפָא ןוא םגטַאש
 רע ןעװו ןוא ,עדיָאװ והנָאשק רעקניגנוי ןוא רעמקיטסיינעגכרוד רעד ןוימד ריא:

 ,רערעדנַא רעדעי יװ ךיילג ןױשרַאּפסנַאמ א רַאפ ןיוקב ןזיװענסױרַא ריז םטָאה

 ןעוועג יא רע בוא ,ןסיוו טלַאזעג יז טָאה ןעגאװטופ --- רערעגרע ןַא ךָאנ רשפא

 ןעו ,סעגה עכעלקערש טכעלעגרעביא יִז סָאה --- ןיױשירַאּפסנַאמ רעטשרע ריא

 | .קיבייא ףיוא ןרָאװעג טנערכרַאֿפ ,ךיז שכַאה ,זיא ריא ןיא ץלַא

 ,ךיק רעד ײב ירדעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד:טָא ןופ רעגייא ןייק ,ןייג

 ןײלא טרענַאב ןוא טרעטסעל סָאװ ,ןצרַאה םוצ ןייז טנַאקעג טשינ ריא ןבָאה
 .סָאװ ןסיוװ וצ טשיגי

 ,ץאננוא לי .ריא ףיוא טקריועג םוג טָאה ןצַאנגיא טימ ןסעומש סָאד זיולב |

 ,עקשורוואוו ץאנגיא ,ריא ןופ רעגניי רָאי עכעלפע טימ רעצָאר א ,שינעעזראפ א

 2תנוקוצ ןטימ טכעלעג טָאה -- רעקירעבַאלש ַא ,רעכַאװש ַא ,לעזענ:רעטסוש ַא

 עלַא ןופ רענעש ןיא סָאװ ,טייקיפכערעג רעכעלטּפַאשלעזעג טימ  ,ןבעל ןקיס

 .רענײזַא ייווצ ףיוא ךעלטקניפ ,קימימ ריא רעדייא רעלַאער ןוא סעײזַאטנַאפ

 ךיז טָאה ,סעומש ַא תעב טשיוורעד לָאמניא יז טָאה רעכלעוו ,ענסגעשטש
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 ענעגייא סָאד לָאמ ?ליפיווא ריא רָאד טָאה רע .רעטהעדנוװרַאֿפ ַא טכרָאחעגניא

 סָאד ןעוועג קיטײנ זיא'ס !ךיא סײװ --- ןגייצרעביא טוװרּפענ ,טעװעקלַאטעג

 ןוא ךיק דרוד ןעזעג ,עינַאבעלּפ רעד ןיא ,עדיָאװ ןדנַאשק םעניא ךיז ןשיוטנַא

 עקצעיוועילורק רעד ףיוא ןדאקיראכ יד ןעוועג קיטײנ טשרע ןענעז'ס ,רעמיצפָאלש

 : - ...קעשויווַאו רעד טָא ןוא

 ,םינּפַא -- ןָאטעג טכַארט ַא רע טָאה -- ןפלעה טציא ריא ףרַאד ךיאע

 " .ךורברעביא ןא ריא ןיא רָאפ טמוק עס זא

 ,רעטסעווש רעד רַאפ טייצ ןייק ןענופעג טשינ רע טָאה רעקניײװעג יו רעבָא |

 ?רַאפ ךיז טָאה ףמַאק רעד .ענענייא יצ עריא ,עכעלנעזרעּפ ,םיגינע עניילק רַאפ
 | .ןשיגעעשעג דָאנ טגָאיעג ךיז ןבָאה ןשינעעשעג ,טקרַאטש

 .סָאד; .םערוטש ַא ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ טגָאזענּפָא טָאה רעטילימ סָאד

 2רעטנוא עכעלטע ןדָאװעג טריטסערַא ןענעז'ס .טריטנעמרעפ טָאה 'ייקטנצרעפ

 רעכלעו ,רעד ךעלמענ ,עשטשילעיּפ טנַאשזרעיס רעד ערעדנַא ןשיװצ ,ןריציפַא

 רעטיור , רעד רַאֿפ עװַאבַאז עכעקקנעדעג יד ןסײרהעטנורַא טלַאװעג לָאמַא טָאה

 ןיא שינעעשעג םעד ןגעװ שכירַאב ןרעיונעג ןייק ."יבכמ,, לַאקָאל ןיא "ףליה
 .ןייז רקוע טזומעג טָאה קַאדזיװג רבח ?ײװ ,טַאהעג טשינ ענסנעשטש טָאה קְלָאּפ -

 :נױא קידנעטשלופ ןריציפַארעשנוא יד ןשיוװצ עיצקַא יד סע טסייה ךיז טָאה

 ,סעקַאּפוז ןופ ףליה רעד טימי עקידנקיירטש יד ןרימַָארגעצי וצ ןַאלּפ רעד .ןבעגעג

 .ּפָאק ןרעביא ןעמוקאב טָאה ,ןרידנומ עשיאײצילָאּפ ןיא ענענָאטעגרעביא

 ןענופעג דַאושסגנונדרַא רעד ןֹופ ןגעלַאק יד ןבָאה גָאט ןבלעז םעד רעבַא

 - .םקיבלּפָאפ ַא םענייא ייב .

 רימ ןַא -- טשרָאפעג ענסנעשטש טָאה -- טסווועג טשינ ריא טָאה יצ ---

 ;לּפָאט ַא ןיולב טשינ ןרעג ןדנֹוא טֿכָאװ ײצילַאּפ יד זַא ?רעוועג ןָא ןפמעק ןזומ

 טלַאװ יז ?טנעמַאמ ןקיטציא ןיא ןפרָאװשגרעטנוא ןעניבַארַא לי רַאּפ ַא רַאנ ,טקיב
 דנַאמשוצמַאנס יװא ןרעקקרעד ןענַאק וצ .ידכ ,םיתמ עכעֿפמע | ם ןעוועג ןדירפוצ

 / ..ןעלטימסָאמ עטס רעמיוא ןעמעננָא ןוא
 .ןפמעק טלָאװעג טַאה רע זַא ,טרעפמנערַאפ ךיז טָאה רענעי

 ?ןיױשרַאּפ רעד ןיא רעװ ,ןענַאװנופ ,ןשרָאפסיױא ןבױהעגנָא .טָאה'מ

 .עיצַאקַאװַארּפ טימ טקעמשעג טָאה'ס .קעדנע ןַא --- ןזיװענפױרַא דיז טָאה

 רעקיצניא דעד טםשינ רעכיז זיא סָאד זַא ,הרעשה יד טקורעגסיורַא ךיז טָאה'ס
 --- ןכַאמ רָאלק טפרַאדַאב עלַא ךיז ןבָאה רַאפעג ריא .עיצַאקַאוװַארּפ ַא ןופ ווורַּפ

 | .עדַאקירַאב רעדעי ףיֹוא ,עגישזורד רעדעי ןיא
 עקיזָאד יד ןעלדנַאהַאב ֹוצ ידכב ,ןעמוקעג ןיא ענסנעשטש ווװ ,לוש ןיא

 ?םיוא ןביױהעגנָא ןיוש טָאה'ס ןרָאװ ,זטַאּפַאלק:עיצַאזיװַארּפַא יד ךיוא יז עיצקַא

 טשינכָאנ ריז ןבָאה ײז .ןעװעג םשינ טעטימָאק ןופ רענייק זיא ,זיּפש ןלעפ

 .יר רעד טיול עטרעט יד ,ץנערעפנַאק רעד ןופ ןַאלימרומ ןוֿפ טרעקענמוא'
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 ימנאה ןיא יז רע טָאה טייצ דָאװ א ןיוש .עסערּפ יד ןנעלעג זיא שיט ןפיוא

 ןיא .ןקוקרעביא ןעמונעג רע :טָאה ,םירבח יד ףיֹוא קידנשרַאװ .ןטֿפַאהעג טשיג

 רָאװ ַא טימ רעדיײא ערעטסנרע ןַא ךס א עֶנַאק יד ןעניפעג רע טָאה עינַאּפש

 ןרידַארגעד שזומעג טָאה'מ ,טײרּפשעגרעדנַאנופ ךיז טָאה טנוב סָאקנַארפ ,קירוצ

 ןיא ...ןריציפַארעטנוא יד ןבענעגרעכיא ןעמ טָאה עדנַאמַאק יד ,ןריציפַא עלַא

 ,"טָאמש רעיירפ, רעד ןופ עיצופיטסנָאק יד ןרָאװעג ןפַאשענּפָא ןיא קסנַאדנ

 רעד ןֹופ גנוקיליװַאב רעד םימ ץלַא ,ַאּפַאטשעג יד ןרָאװעג ריפעגנײרַא זיא'ס

 ןופ שארב זיא ,יקסנישָאבָאד םַאדַא ,קעדנע רעסיוועג א ...גנוריגער רעשיליוט

 יד ןעמונרַאפ טָאה ,עצינעלשימ טכַאנײב ןלַאפַאב ףיוה ןייז ןופ סעקמַארַאּפ יד

 ,ןוא רעבלעוועג עשידיי עכעלטע טרעטשעצ ,ײצילַאּפ יד טּפַאלקעצ ,עווטסאראטס

 ישּפ ןעוועג זיא'ס .דלאוו ןיא קעווא ,קלָאפ םענופ ןסיוװעג סָאד קידנעלסיירטפיוא

 םָארנַאּפ א ןעוועג זיא'ס ,ןדיי ײװצ טיש ףיוא ןרָאװעג ןגַאלשעצ ןענעז'ס ווו ,קיפ

 טּפשמהַאפ ןענעז עקַארק ןיא ...עצינעלשימ -- טציא ,קצעיװַאזַאמ קסנימ ןיא

 ן?טשינעעשעגץרעמ יד בילוצ טעצַארּפ םעניא ןַאמ קיסיירד ןוא ףניפ ןרָאװעג

 םעצַארּפ רעציװַאטַאק רעד סיױרַא טוײװ לייוװרעד ;טפמעקעג טרעװ םעד ןגעק

 ;עג עכלעוו ,"םאדסנ רעלאנעלמוא רעד ןיא ןטפירעלפיה ענעריווושאב-ב 0

 ערעפַא עקידרעווא ןַא ...עיזעלש ןסײרּפַא רַאפ ןפעברא ןוא ןילרעב זיולב ןכרַאה

 רעד רעביא עפַאהטפַאטַאק:עיצַאיװַא עשילרעטסיוא ןַא ,ששיװעילירַאּפ רעד ןופ
 ןוא ...רעשערד:שמילרָא לָארעגעג רעד ןעמוקענמוא זיא'ס וװ ,עטכוב רקעסנאדג

 חַאפ טעטכאעגנ ןוא טנכערעג ןרעװ ףרַאד ילגימש:זדיר לַארענעג, ;טערקעד ַא

 ייקילבוּפער רעד ןֹופ שגעדיזערּפ ןַאפ ןכַאנ ןליֹוּפ ןיא *?*עכַאסַָא רעטשרע רעד

 | י"א , רעסיורג 8 םימ ןבירשעג

 טקַאּפ:ךירע- רעד, ?קיטרַא ןַא טריוורעגעד םיא טָאה תמא ןַא ףיוא רעבָא

 לייװ ,ןענעייל ןביוהעגנָא טָאה רע ."גנוקפייווצרַאפ רעטנלע ןופ טקַא םעד ןיא

 -- טפעטשעגסױרַא ךיז טָאה .ןכירער א ןגעװ טרעהעג טשינ לָאמנײק טָאה רע

 :ניא ןיא ךעלשנגייא ,עקיזעמַא ןיא איכנ ַא ,דנַאֿפסור ןופ רעלַאמ א ןיא סָאד זַא

 א

 יב

 'ךיז רע טָאה קעטנַאיַאמ ןוא םור םעד ,רעליש יד ןפרַאװקעװַא ןכַאנ לי ,עיד

 טייטש טלעוו יד .דניירפ וצ ווירב טסקיש רע ןענַאװנופ ,ןעײלַאמיה יד ןיא טצעזַאב

 ,טטנוק עמיורג יד ,טסנוק יד זיולב ןָאק ןעװעשַאהּפָא ,רע טכיירש ,םוקמוא רַאפ

 א טמוק םע ןתמא ןוא םייקנייש ןופ ליפעג סָאד ןסַאמ יד ןיא ןעיצרעד סָאד

 :לב ןעװעפַאר רימָאל -- ןעזעג טשינכַָאנ טלעװ יד טָאה םעכלעזַא טָאװ ,המחלמ

 !רעמיטקילייה עריא ןוא רוטלוק יד טייצ ךָאנ זיא'ס ןמז

 ,ווטרַאּפ יצַאנ 7

 .ןַאורעּפ "7
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 ןסָאלשעג ןאּפאי ןיא ןיא ווידב עקיזָאד יד ןופ טשרמולכ םולפנייא ןרעטנוא
 ,"רוטלוק ןופ גאלפ,, םעד ןטכא ןגעװ .ןעכירער ןֹופ ןעמָאנ ןפוא טקאּפ א ןרָאװעג;

 רעד) ?דער א ריא ףיֹוא ןוא ,ןָאפ עסייוו א ןייז ףדַאד גַאלפ רעקיזָאד ריא סָאװ

 2ָאטסיה ,ןקעטַאילביב ,סמואעזומ עלא .ךעלעטניּפ יירה ןוא (טיוקיביײא ןופ ןכיײצי

 עכלעוו ףיוא ,ןפקעיבַא;רוטפוק ערעדנא ןוא ןטעטיסרעװינוא ,סעדייבעג עשיר

 ור תעב ןרעװ טניושעג ןוא טעטכַאעג ןפרַאד ,ןָאפ עקיזָאד יד ןרעטַאלפ טעווזסי |

 | 2 ,טעיצארעּפָא?סגירק י
 רעטנלע ןופ טקַא , רעד יא ווו רעבא ."טקַאּפ, רעד טָא ןעוועג סע זיא סָאד |

 - ?"גנולפייווצראפ

 :םיא עצנַאג יד ?לכב טָאה ןוא ןטערטשגוצ טשינ "?טקַאּפ,, םוצ זיא עּפָאריײא - 

 ןא טסווורעד ריא ןגעװ ךיז טָאה'ס רעבַא .ןגייוושליטש טיימס טדטּפענּפָא עזערּפי

 ,עעדיא סכירער טימ ןעמונעגרעביא יוזא ךיז ןוא עשראוו ןיא רעלָאמ רעמערָא

 ירד ןוא ביי סָאד ןעוועטאד וצ ףיוא טשיג סעטַאלז 800 ןעילעג טָאה רע ןַא

 ןקיזָאד םעד ןקעדוצפיוא ידכ רָאנ ,טכוזדניווש ףיוא ןעקנערק סָאװ ,רעטכָאט-
 ?נַאנופ ןוא עשראוו רעביא ןעננאגעג ןיא רע .טסווואב םיירב םיא ןכאמ ןוא תמא

 ;טקוהדענּפָא ןוא טקעטשעגנעמאזוצ טָאה ןיילא רע סָאװ ,םעקרושַארב טפײטעגרעד
 ילמהיפ סָאד סָאװ וצ ,ערעייש ,ןעקנעדאב ךיז רימָאל

 ןשירפ ןרעטנוא ןוא טסילא:רושז א םננעגאב םיא טָאה עקסרָאטַאנעס ףיוא

 רעטנקע ןופ טפארק רעד ןגעװ לקיטרא קידרעמפאלק א ןבירשעגנָא קורדנייא

 םענעסעגראפ םעד ןגעװ ,ןטיצ עדעזינוא ןופ םזיראבראב םעד ןגעוו ,גנולפייווצראפ

 טימ עּפמָאּפ:סיוטשסיורא ןֹוא :נײז א ןיולב טשינ ןיא סָאװ ,ןצראה ןכעלשטנעמ
 .רעײז ץלא -- ...תעל:תעמ א ןיא רעטעמַאמארגָאליק 10000 ןופ טפַארק ַא

 ;נָאלּפ עטייווצ ַא ףױהַא זיא שינרעטנָאלּפ ןייא ףיוא .ראטינַאמוח ןוא שיטסיפיצַאּפ

 .ןביילקרעדנאנופ טשינרַאג ןיוש ריז ןעמ ןָאק ףוסק ןֹוא ,שינרעט-|

 !רעלנעממוא -- :טפירשרעטנוא ןפיוא ןַאפעג קוק א טָאה עגסנעשטש

 ןופ ןעמָאנײב ןו ןעמָאנ ןפיוא ,"גַאלמ.רוטלוק , ןפיוא ןָאטעג קוק א לָאמַאכָאג

 ןוא ןעמָאנ רעד ןעוװעג זיא סָאד ?ײװ ,ןגיוא ענעגייא יד קידנביילג טשיג ,ןטנוא

 | .קס-יבמיס ןופ ןקערוי ןופ ןעמָאגײב

 - ןסקראמ ןופ קערוי רעקיזָאד רעד זא רעבָא ,ןטראווחעד שנַאקעג רע טָאה ץלא

 ךיז לָאז ,רָאטַאטינא ןוא רערעל ,רעגייז דניירפ רעטשרע רעד טָא ,ןעזָאניּפש ןוא

 םעניא ,ןש"ינעלבירג עלעוטקע?עשניא ןֹופ ץענ ַא ןיא ןעניפעג רָאי ןצפופ ךַאנ

 !?דעלעטניּפ ירד טימ עלעדער א ןיא ,רעטסיוגניש יד ןופ לקיל ןדנילב

 .עינַאּפש ןַארַאפ זיא'ס ,המחלמ א ןוא הפרש א זיא'ס ,ךָאד טנערב טלעוו יד

 ,עיצוטיטסנָאק עיינ יד ,עזערעב ןַארַאפ ןיא ןליוּפ ןיא ןוא ,ךייד רעניורב רעד

 ךיז טסילש ,ענסנעשטש ,רע .טנאה רעדמסערפ א ןופ םזישאפ רעשימייה רעײג א

 ןדאקיראב 'ר ףיוא עזַאלטעברא טפאשנאמ רעקיטנזיוטנבלאהטרעדנא ןא םימ ּפָא |

408: 



 יװ ןליוו םענעגייא ןופ טכגיל סָאװ ,ןייטש ,וד ןוא ,סַאג;עקצעיװעילורק רעד

 2ראפ רעקידרעיב רעד רעביא ,ןסאלק ןופ ףמאק ןרעביא גנולפייווצראפ עטנלע

 !?ןלאפענּפַארא וטסיב ןיהוװ ,קערוי ,קערוי --- טייקשיאייט

 טרע .טרעקראפ ןעועג ךַאד ןיא ,דעלנני ןעוועג ןענעז יז ןעוו ,טלמונא

 ביוא ןוא ,ןטסינומָאק ןייק ָאטשינ ןענעז ןליוּפ ןיא , :ןגירשעג טָאה ,ענסנעשטש

 +!דנריזיגומַאק א ,קערוי דָארג ןוא "ןדיינש ןסאּפ יז ןופ ךיא לעװ ,ָאד ןענעז ײז

 !םהיפיגַא ,טנרעלעג ,טליפשעגנייא םיא טָאה ,רעטנעײלעגנָא ןוא רעגולק א ,רעק

 -- ןעקנַאדעג יד טײמ ןגַאלשעג עגסנעשטש ךיז טָאה -- ןעשעג סָאד זיא יו

 ?ןעגנאגעגקעווא זיא קערוי ןוא ,םזינומָאק םוצ ןעמוקעג ךעלדנע ןיא רע סָאװ

 .םייקיבייא ןופ עלעדער םעניא ,?קימרא םענופ ?טיט ןפיוא טקוקעג טָאה רע

 ,סנעה עדייב ףפימ ּפָאק םעד קידנקירדנעמאזוצ ,ןוא טפירשרעטנוא םקערוי טימ

 'רע ןוא ,טזומעג ךיא כָאה -- רעטעברא ןַא יו םינּפא ,, :ןַאטעג גָאז א לָאמ ייוװצ

 "טזומעג טשינ טָאה .טגנודאבמוא טשינ

 ?קָאװ יצ ,ןרָאוועג ביוש טרָאד טנעװ ריא --

 ףטדמא/ יד ןופ רידאנירב רעה  :ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה ענסנעשטש

 .רעטצנעפ ןכדוד סאנ ןופ טקוקעגניירא טָאה -עבערג

 טשינ יצ ,ענוושזנ ןופ טנעז ריא :ןגערפ סָאד ךיא ףראד לָאמ ?פיוו ---

 | ?ענווישזנ ןופ

 ?דעלגנירד ױזַא ןיא סָאד ןוא ---

 ןופ ןקַאינסנעשטש ףיוא ךיז טגערפ ןוא םורא טייג רעיופ א רענייא ?ײװ ---

 == ןעזמיו וא ןטימ ןעמָאנ םעד רַאנ ,טשינ רע טנָאז ןעמַאננעילימַאפ ןייק .ענווישזנ

 ..ןעמימש טכַאװ'ס יװ ,ונ

 .ןייז דלאב לעוו'כ .שוג ---

 ןסױטשעגנָא ךיז רע סָאה ,עריב רעד רעטניה טירש רָאַּפ א ,ןסיורדניא

 | .ןערבעשז ףיוא

 'טשיװענּפָא ,עװעילַאכ ןיא ; עלעשזוּפ יד טקעטשעגניירא טָאה רעײקא רעד

 --- !גנוצ ןפיוא ןעמונעג יװ ,קַאנק טימ ,ןָאפעג שוק ַא קילָאמײרד ,סעצנַאװ יד

 !ןעננאגעגנָא ריד ךָאנ סע ךיז ןיכ ךיא לפיוו ,רעטשרעבייא רעד טביולעג

 םינבש יד ;ָאטשינ רענייק ןיא ,טגָאזעג רע טָאה ,ענווישזג ףיוא םייה רעד ןיא

 בעכַאק א ןיא רעדיװ ָאד ;עקצעיוװעילורק רעד ףיוא ןייג לָאז רש ,שנָאזעג ןכַאה

 ..טשינ טסייוו רענייק ,לבב ןופ םערופ רעד ,קַאלטעג ַא ,שינ

 ?ןעמַאנײב םעד טגַאזעג טשינ ריא טָאה עשו סָאװראפ --- 

 רעד ?ןסיװ ךיא ןָאק ןענאוונופ ,ףיירפ ןעמַאנײב ןייד זיא רשפא !םכח ַא --

 ןמומ רָאנ ,ןױֿפַא טשינ דיא ןיב וצרעד ןוא ...םיא טיח ,ךָאד טסייוו ,דיז טיח סָאװ

 -- .טםיורב םימ ,דרעפ

 ?ןפיוקראפ וצ - ףיוא ---
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 .!ךייא ראפ ןקַאבעגּפַא ןבַאה רימ !?ןריולראפ לכש םעד טסָאה --

 .ןעמוקענרַאפ ז"א סָאד יוװ ,טלייצרעד טָאה רע
 ,טלײצרעדסיױא טָאה ,טָאטשי ןֹופ טרעקעגטוא טַארוקַא ךיז טָאה ?ומרַאמ ---

 עשירַאנ ,ןפמעקסיוא טרָאד יז ןלע' סָאװ .טרַאּפשרַאפ ָאד ךיז טָאה ריא זַא
 :נוק יד טימ ,רעבייוו יד .טימ ןרעננוהסיוא שיופ םוצ זיולב ךיז ןלעװ !ןשטנעמ

 יב לייוו ,עלא יז ןופ רעטשסשירַאנ רעד ,ייז טימ זיא קאינסנעשטש ןוא -- רעד

 ,רימ ןטכארפ ןעקרערורפ ,ע ,, '"...בוש:לב ןיא ךיז ןרָאב טנַאקעג רע טלַאוװ רימ

 ,הפרח א זדנוא ראפ ןעועג סע ךָאד טלָאװ ?קאינסנעשטש :סעּפע סע טסַײה סָאוװ

 - ןבָאה דימ ןוא ולא רימ ןעקנעדעג לסיבא .ןזָאלראפ טצייא םיא ןלָאז רימ ןעוו

 -ל?פיוו רע ,ךיז ייב רעיצוקעשז יד ,ךיז ייב סעלאנרָאפ יד ,טסעומשעגפיונוצ ךיז

 ,ןקַאבעגסיױא טָאה יקסנאמיש יד ןוא ,לעמ ןבעגעג טָאה --- תלוכיב ןעוועג זיא'ס

 יו רעטציא ןוא ,ונ .מיורב ןבא?ל ייב טיורב ןבאק ,טארוקא ןעמוקסייורא לָאז'ס

 !ַאטשינ רָאפוצ ןיײק ,ךיא עז ,ךייא וצ זיאס ?ריד סע ןעמ טגנַאלרעד
 ףור א ןוא טקיאוראב ענסנעשפש םיא טָאה --- רָאפוצ א ןייז טעווס- ---

 סעקנאמהופ יד ןעייטש סע וװ ,ץאלּפקראמ ןפיוא ףיורַא ריפ --- :ןצַאנניא ןַאטעג

 .טנאוו רעזדנוא רעטניה

 ןיטש ןזָאלעג טָאה רע ןכלעװ ,ןגַאװ םוצ ןצַאנניא םימ קעווא זיא ערבעשז

 טפראדעג ןבַאה ײז ןענאוו ןופ ,ענלָאדַאטס ףיוא רָאפניירא ןַא טימ ףיוה א ףיוא

 רעד ןופ רעיוט םוצ  ןעגנאנעגקעווא זיא ענסנעשטש ןֹוא ,קראמ ןפיוא ןרָאפפיוהא

 ןסקַאװאב לצעלּפ רָאּפש א טײרּפשעג ךיז טָאה'ס רעכלעוו רעמניה ,עינראילָאטש

 טײצ רעדעי וצ טנעלפ ?צעלּפ ןקיזָאד ןפיוא .זָארג טנע-בראפ ,קיכעטש טימ

 טרעגאלעג ןבָאה ,פדנאהשיומ א א ןעמוקרַאפ טגעלפ ָאד לײװ ,ןשטנעמ טימ ןייז לו

 | .ןקישימ יד טכַאקעג טָאה עקגַארעװ ןוא רעבערגדמַאז יד

 ,פניצ ןופ עלדוּפ א ןופ טלַאטשעג ןיא קינמעמס א ןענַאטשעג זיא ?קניוװ ןיא !

 ?נעשטש טָאה ,םיא ףיוא ןכָארקעגפױרַא .ץכעשימעג:טנעמעצ םימ ענעפהָאוװראפ ַא

 ,רעמייב םימ טפעטשהאפ זיא סָאװ ,טנאוו רעד רעשניח ןופ ןקוקסיורא טנַאקעג ענס

 רעכלעװ ,העשיגַאטימכָאנ רעטעפש רעד טָא ןיא ןליטש םעד ץאקפקראמ ןפיוא

 ךיז ןבָאה עכלעװ ,רעזייה יד וצ ,ןטײז יד ןיא רעדנאנופ זייווכעלסיב ךיז טײגי

 | .סרעצַאלג עטסוּפ יוװ םורא טלעטשענסיוא

 םעד קידנדײנשרעביא ,דיז טָאה ןערבעשז ןוא ןצַאנגיא טימ ןגָאװ רעד

 ךיז זיא ןענסנעשטש ןיא ןוא ;טנאוו דעד וצ טרעטנענרעד ,ץַאלּפקראמ ןכעלטסוּפ

 רעכלעוו ןיא ,טייקבירפ עכעלנייּפ יד טקיטשעגנייא ךיז םָאה ,ןעגנאנעצ דעלעּפַאּפ
 רעד .ײרעדױלּפ סקערוי ןיא ךיִז ןפיטראפ םעד טניז ןופ ןענופעג ךיז טָאה רע |

 ןעקגופ ןגַאלשעגסיורא יװ טָאה ,סעװַאקדיּפ יד םימ ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,שירעד

 ,עשטקַא -- עשטקאּפ שימטיד טּפַאלקעג שטַאקיוס א טימ יוװ ,רענייטש יד ןופ

 א ,טקעטש רע -- ןקערוי ןופ טסולנעג ךיז טָאה ןכאפ ...עשטקא --- עשטקאּפ
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 !טיורב ןעמ טריפ ָאד ןוא ,גנולפייווצראפ רעטנלע ןיא ,תמא ןכַאנ רעקירעגנוה

 !טפאשדנייהפ ןוא ןליוו ןטוג ןופ --- םיורב קיטכערּפ

 ןבאל ןטשרע םעד ףױרַא טנאוו רעד ףיוא שננאלרעד םיא טָאה ערבעשז ןעוו

 םָאװ ,קארטַאט טימ ןטנוא ןופ טגיילאב ,רילָאק:ןטשאק ןופ ,רעקיזיר ַא ,םיורב

 סָאר ןא ,טליפרעד עגסנעשטש טָאה ,עיצוקעשז ןופ טייחדניק רעד טימ טקעמש
 םירבח יד ןבעגּפָא טשינ סע ןוא ןסעגראפ טשינ לָאמנײק רע טעװ טיורב עקיזָאד

 !ןעקנעדעגראפ ןלָאז יז ,עּפמַאּפ םימ ןבענּפָא םע טעוװ רע .ןפוא ןכעלגײװעג א ףיוא

 עקידנציז ןטסטנעָאנמוצ יד וצ ןַאטעג יירשעג א רע טָשה --- רָאנ טמוק ---

 ?םיֹוא טמוק --- .ןמרָאק ןיא טליּפשעג ?כעדּפָא ןרעטנוא ןבָאה סָאװ ,רעבערגדמאז

 .ןעוועדַאפ

 טסולנעג טשינ יז ךיז טָאה'ס ,ןרעג טשיג ןָאטעג קוק א םיא ףיוא ןכָאה יז

 | .ןבייהפיוא

 | - .?וחנוא וצ טסרער ---
 רעטשהע רעד ךיז ?לעטש .ןאפעטס ריר וצ םסרעדנוזאב ןוא ,,ךייא  וצ ---

 | .םייק רעד ןיא

 !עראק:ןילּפיצסיד א ןבענעג טסלָאװ ךייפג ,יוזא רימ וצ סעּפע טפדער וד --

 :טייצ יד דָאש א ,םירבח ,ףיוא ךיז טבייה .ערַאק א רַאפ עקַאפ רשפא ---

 : | !טקישעגוצ ןוא טיורב ןקַאבעגסיױא זדנוא רַאפ ןכָאה םירעיופ

 ,םיורב ןקיזָאד ןתמחמ עטשארעגרעכיא ןלעטשסיוא ריז ןעמונעג ןבָאה ײז

 רעירפ געט ײװצ טימ יװ רעמ טשינ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןאפעטס ןשסניימוצ

 ;אמעלָארּפ רעד ןופ םונפוא יד ןנעו םעומש א דָאנ ןענסנעשטש טימ טרַאּפשעג

 רעבָא ,ץלַא ןיא ביילג'כ --- טגָאזעג רע טָאה --- םיכסמ, .עיצוכָאװער רעשיר

 טשינ ךיז רימ ןלעװ ףיורעד !טשינ םירעיוּפ ןוא רעטעכרא יד ןשיװצ דנוב א ןיא

 | *!ןטראוורעד

 ,פָארא טנאוו רעד ןֹופ םיא וצ טרערעג טציא ענסנעשטש טָאה -- עװ --

 מא ןיא .טביילנעג טשינ טסַאה -- ּפָאק ןרעביא טיודב ןבאפ א קידנבייהפיוא

 | | | !דנוב םעד רייד וטסָאה

 ;ןלייש ןעמונעג ,טיורב ןבאפ םעד םיא קידנפראוו ןוא

 !סנייא דנוב ---
 :ןטיװצ א םיא רָאנ

 !ייווצ  דנוכ ---

 טעװעילאװכעג ךיז ןבָאה ,טנעה יד רעביא קידנעילפ ,טיורב סנבַאל יד

 שענֹּפָא יז טָאה עקנַארעװ וװ ,עּפָאש רעד וצ ,ףיוח ןטימ ןפיוא קיטרא;רעײװנַאק
 םעד ןטכַארטַאב ֹוצ ,ןטייז עלא ןופ ןעמוקעגפיונוצ דיז ןענעז ןשטנעמ .ןעמונ

 ןוא ,רעמעלב ענירג ףיוא ,עקידָאליקיירד ,ןטיורב ענייפ ,ףרָאד ןופ זירּפרוס ןקיזָאד

 ...קיצרעפ ןוא ןייא דנוכ ...קיצרעפ דנוב --- טליוצעג טָאה ענסנעשטש
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 טָאה'מ יו ,ענעכָארבעצ יירד ןוא עצנַאג קיצפופ ןוא ייוװצ טלײצעגּפָא טָאה רע

 תףיוא טגיילראפ טנעה יד ,עילָאװ אט .ןעװעדָאלסױא סָאד ןסייררעביא טזומענ

 טָאה ענסנעשטש ,טנַאיצילַאּפ ַא טזָאלעג ןיירא טייז רעײז ןיא ךיז טָאה ,ןטניה
 יה | | | :ןפרָאװעגוצ

 .טפיוקדַאפ טסָאה !טסניר-אפ בילוצ זַא ,גָאז סעּפע ןופ ?אפ ןיא ---

 .םעצייל יד ןָאפעג יצ א ןוא טרעפטשנעעג ערכעשז טָאה -- !טוג ---

 םורא טייצ ?לקיטש א ןיא .ןענעגעזעג וצ ריז ןזיוואב טשינ וליפַא ןבָאה ײז

 יד ןצַאנגיא ךרוד ?קעז ַא טא מקישענוצ ,תמא ןא םָאװ ,ערבעשז טָאה רעטעּפש

 - ךיז טָאה רע .טְשיִנ רע ןיא ןעמוקעג רעבָא ,ןסירג ןסייהעג ןוא "ןדנוב,, עקידעביא

 ,ןקַאּפ טשינ םיא) לָאז רעטלאווראפ רעד ידכ ,ןרָאפקירוצ ןטומ טלייאעג קראטש

 יוזא ןיא'ס .לַאטשררעפ סעיבארכ םעניפ ןעועג רךָאד ןיא שירעד רעד לײװ'

 .קנַאד א ןָא ,טגוזעג ײװ א ןָא -- ןעמוקעגמיורַא ענדוקסאפ
 רעדייא ,עדאקיראב רעד רעטניה ןגָארטענרעביא ןטיורכ יד טָאה'מ רעדײא

 ןכָאנ ךיז טָאה ענסנעשטש .?קגוט ןרָאװעג זיא ,ןעמונענּפָא יײז טָאה ןיזַאנַאמ רעד

 םָאה עקנָארעװ רעבָא ,ןיירא טעשימָאק ןיא- ןביפקעג טעברא עקיזָאד יד ןָאשּפָא

 . .ןָאפעג ףוד ַא םיא

 טָאה עגר רעטשרע רעד ןיא ןא יוזא ,-עטצניפ ןעוועג זיא עּפַאש רעד ןיא

 | .ןעקנַארעװ ןכעק ןענכַאק טנָאקרעד ךיילג טשינ רע

 , ?טכוועגפיוא ךימ וטסָאה יו ---

 טכארבעג ךימ טָאה יקסוװַאקילװ א .ןיקכװָאקילװאג טימ ןעמוקעג ןיב'כ ---

 | | .ןריפ וצ

 רָאד םתסמ ,רעהא טכאהבעג ריא טָאה'ס סָאװ ,ןענַאטשראפ טשינ טָאה רע

 םוצ ןמַארטעגוצ ךיילג ענכַאק ןיא קילג םוצ .טנעמיטנעסנעילימאפ ןייק טשינ |

 :י | י .ןינע
 --- .םימש רעטוָאלעגּפָארא ןא טימ ןָאטעג ָאז א יז טָאה --- .ענסנעשטש ---

 .ךייא רָאנ ןעמוקעג ןוב'כ !

 ?ןסייה סע לָאז ןעמעוו ךָאנ ---

 .ענעלאפראפ טנעז ריא ןרָאװ ,טפיולטנא .ןעקנַארעװ דָאנ ,ריד דָאנ ---

 ,פיורב שיפרָאד ןסע ןרימ  זא ,טיירפעג יוזא ךיז ןבָאה רימ ןוא ?תמאב --
 .עיצוקעשז ןופ

 .!סעקאיגישז דנעלַאג יד ןפורעגסיורא טָאה'מ !טשינ ךיז המכח --

 .טסנרע ןרָאװעג ןיא ענסנעשטש

 | יי ?וטסייוו ןענאוונופ --- .

 יײז ןלעװ ןגרַאמ .לאנרושושטמא םעניא ןכעגעגנָא ןיילא סע ךָאד בָאה'כ --

 םעד ?ץלא סָאד סָאװ וצ ןיא ,ןפפעה טשינ ךאז םֹוׁש ןייק רייא טעװ ,טלמעדו .ןייז
 .ןענוועג יווייס ךָאד ריא טָאה ףמַאק
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 .ןעגווועג ןשלָאװ רימ ןעװ ,אב --

 ...ריד ראפ גנולייטשימ עכעלסולשסיוא ןא ,ןגָאז םעּפע ריד לעוװכ ,רעה ---

 טימ טקעמשעג טָאה סָאד .."ריד רַאפ גנוליישפימ עכע?סי ?שטיוא זא
 טָאה עגכַאק מאמר רַאטס םעניא !"עמייהעג גנערטש ,, ,ןטקא טימ ,ַארויב
 ויא'ס ,םעד ןגעװ ?חומ רָאנ ןטפאיענברו- ךיז םעד טומ ןײװכעלסיב קיטנעק

 .םייקינַאװ רעסיורג ןופ ןינע ןא ןיא ןעננאגעג

 :םַאמש ןטימ ַאלימרומ עשסָארַאפכ ןשיװצ סעומש ןשרעהעג קילעפוצ א ןופ

 .רענעגו רעגי א קײרטמש רעד ןיא דֹות ןוא זא ,ןעגנורדענסיורא טָאה טנעדיזערפ

 .ןעמעג טכא ןיא ןעמ זופ ,טדערעג יײז ןבָאה ,רעטעברא יד ןֹופ ןעגנורעדַאפ יד

 טָאטש רעד ןופ שזיטסערפ םעניא -- שזיטסער ּפ םעניא זיולב טייג'ס

 עמ .טשינ ןעמ רָאט ןדאקידאב יד ןעייטש סע ןמז:לכ ןמענכַאג .הכולמ רעד ןוא

 ןופ לוש:װצילַאּפ רעד ןופ םערוטש א טימ עקצעיװעילורק יד ןעמעננייא ףראד

 ?םוורא עסאמ רעטניואב רעד רעכָא ,סעצָא וּפ א ןפאמ רעריפנַא יד ,וװָאגישזדנעלַאג

 ןופ ןיולב ןָאק יז ,ןבענכָאג טשינ ןוא ןליּפשראפ טשינ ןָאק טכאמ יד .דסח ןזייוו

 .ןקיצניגאב | ןליװ םענעגייא

 רָאנ ןייז ָא- טסעװ וד זא ,ןעמוקסיורא ןופרעד ןצעמע טעװ סָאוװ זיא ---

 ..ןטפשמראפ ,ןפַאכ ךיה םעוו עמ ?יײװצ יצ גָאט ַא

 ראפהעד ,טסָאה וד רערורב א ראפ סָאװ ,ןסיווהעד ריז ןקעוו עלא ןוא ---

 ?תמא ,ארומ וטסָאה

 אזא טימ ןדער טסלָאז ,ויטָאמ ןייק טשינכָאנ זיא סָאד רעבָא ,קיטכיר --

 ,ענווישזנ ןופ ןסירעגסיורא ךיז טָאה'ס רעװ .ךיוא ,וד .ארומ רימ ןבָאה עלַא .ןַאט

 2"באש/ םייב ןּפַאכפױא לָאמארעדיוו ךיז טעװ רע זא ,קערש יד טָא ןבָאה ןומ

 טסיב יד .ןּפוטשּפָארא קירוצ טשיג ךיז טזָאל ןוא ,ךיז טרעוו רע ןוא ,קעשקס

 טסיב וד ,ךיד םעכ'כ ,ןלעטשנָא ןייק טשינ דאמ ,ןדנוא ןשיװצ רעטשרע רעד

 טלַאוװכ יװ ,טייקיסיב יד טָא סָאװ וצ ןיא ,ןפַאלטנַא טרָאד ןופ רעטשהע רעד

 !טיײז סָאלימרומ ףיוא ןענַאטשעג תמאכ טלָאװ'כ יװ !ןָאטעג סָאוװ טשינ םייוזכ

 רעד טםימ ורוצ דימ א ,ךיא טימ טשינ ןוא ןָאלימרומ טימ טשינ ןיב ךיא ןוא

 !שטנעמ א יװ ךעלדנע ןבעל ןיולב ,ייטשראפ ,ןבעל ?יװ ךיא ,קיטילַאּפ

 | !שטנעמ א  יוװ ןבעל ליװ רעכעלטיא ---

 .ּפעט יד טימ קידנעופ עווראש א ,עקנַארעוװ ןפורעגּפָא ךיז טָאה סָאד

 .רעמופש א ןָאטעג רער א טלָאװס יװ ,ןרָאװעג ןגיושטנא ןענעז עדייב

 לָאמַאטימ ןיא סָאװ ,םינּפ א טימ יז וצ סיוא עווערעק א ןַאטעג ךיז טָאה יז

 ןוא טכַאקעג םינפא סעּפע טָאה'ס -- ןּפיל יד קידנסערּפראפ ,ןרָאװעג רעטצניפ
 סָאװ ,עקיכָאגק א ,ענעסימראפ א ,עמאמ יד טנַאמרעד ךיז שָאה ןענסנעשטש .רוא
 ,טעוועטראהראפ ךיז טָאה עכלעוו ןוא ,"עוװעי עראה יד , ןפורעג ףרָאד ןיא יז טָאה'מ
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 ןבעל שזַאטנעמצ ןשילױּפ ןמיוא ןבילבענרעביא ןיא ןֹוא יז בילוצ טערַאמראפ

 .ךיימ ןשיסור םעד

 םעד טָא שדעדנא טייטשראפ רענייא רעדעי רעמ טשינ ,טכערעג טסיב ---

 ,העידי רעד ןגעװ ןָאפ טכארטש ַא וטסזומ םייז רעשייווצ רעד ןופ רעבָא ."שטנעמ,

 .םערוטש א ןייז טעוו'ס .זחנוא ןגעק ךיז טיירג עמ .טגנערבעג טָאה ענכאק סָאװ

 | .טשינ ארומ ןייק בָאה ךיא ---

  ?ןיז א טָאה סָאד יצ ,ןטכארטראפ ךיז ףראד עמ .םע טייג ןירעד טשינ ---

 טסיב ?וה רעבָא ,ןדער וצ סָאװ ַָאטשינ ,ןײגקעװַא טשינ ןענאד ןֹופ ןלעװ רימ

 .ןדנובראפ ןעועג טשינ גנונעואב דעד טימ ןוא טעברא ףיוא ָאד ןעוועג טשיג

 | ...בווא ,טוגמוא ראפ ןעמענ טשינ רענייק תמאכ ריד טעוו'ס

 ?ערענרע ןא ןיִב ךיא ?טשינ ךיא ןוא ,ןגעמ ערעדנא ,סָאד טסייה סָאװ ---

 .ךיד ןטכא ָאד עלא יװ ,ןיילא טסייוו .טרעקראפ ,טשיג סע טגָאז רענייק ---

 :ןצנייא ריז יוזא טייקידנעװמיונ ןייק טשינ ןוא טכילפ ןייק טשינ טושַּפ טסָאה

 | .ןפעטש

 .ןעז גָארעװ ןעמעננייא ,ןליטשנייא טלָאװעג טייז ריא ןופ טָאה ענכַאק

 ,ןגָאז ןסייהעג טָאה קעילאוו .קזייח םעד ןגעוו ןסעגראפ ןצנאגניא בָאה'כ --- |

 עס ןא ,ןסיוװ טסלָאז .ענעגיא סָאד דיוא ךיא .דיד תבוט? ּפָא ךיז טגָאז רע זַא

 | | | .ריד וצ רעק
 - טָא טימ יירפ יוזא ךיז ןריפ יז סָאװ ,ןָאטענ ךָאטש א טָאה ןענסנעשטש

 טלרנאהעג ןבָאה יז רעבָא .טלעטשענפיוא סע ךָאד טָאה רע סָאװ ,לזייה םעד

 .ןפלאהענרעטנוא יז רע טָאה ,קישכיר

 ףיורעד בָאה/כ זא ,גנאל ןופ אמתסמ ךָאד וטסייוו ,רימ טגנאלאבנָא סָאװ ---

 .םקעטשענסיוא טשינ לָאמניײק

 :עילאב רעד רעביא ךיז קידנגייברעביא ,עקנַארעװ ןוא

 ןוא ,ןָאטעג עקיס א יז טָאװ --- ...טייקסטונ רעיא ראפ ךייא טלָאװ ךיא --

 טנעה יד ףיוא ןרעדַא יד שוא ,טיירדעגסיוא רעמייוו יז עקרישטש א קוידנעגנירד

 | .ןפָאלעגפױא םנגיובנקע יד זיב ןענעז
 ןטייקשיראנ א ראפ םָאװ ! :ןָאטעג ףרָאװ א ענכַאק דיז טָאה -- ?םָאװרַאפ -

 : | 7  ?וטסרעדיולּפ

 ןעוועג טשיג זיא'סו סָאװ ,עיסאּפ א טימ ןָאטעג יירשעג ַא יז טָאה --- !עגוועּפ ---
 ןופ ײז ןענעז ןיילא !רַאנ רענעי ןעוועג דימת ןיב'כ -- .ןטראווהעד וצ ריא ןופ

 וא ,לזיה םעד ןיא .?זײה םעניא ןיירא יז ןצעז רימ ןוא ,ןפָאלעצ ךיז ענווישזג
 ?םיֹוא ךימ טָאה סָאװ -- ןרעוװ סע לָאז ןעקנוזעגנייא זא ,ןפערט סע לָאז רענוד א

 ,עטכוק ַא ערעיא רַאפ ,שכאמעג רימ ןופ עקרישטש א ערעייא ראפ ,ןסערפעג
 : !סעּפע עטַאמש ַא רַאפ

 סָאד טעכײלּפעגסױא טָאה יז ?ײװ ,טיײז א ןיא ןעגנורּפשענּפָא ןענעז ײז
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 םענופ רַאה יד קידנראשּפָארא ,טכײֿפנעגסױא ךיז טָאה יז .רעסאוו עניירמוא

 -,ײ| ראפ ןענַאטשעג יז זיא יוזא ןוא ,עינַאלד רעסַאנ רעד ןופ קנעלעג ןטימ ןרעטש

 יי !עקנַארעװ עטעוועטנובעצ ַא ---קידנעכעד רעווש
 רערַא ןיקסװַאקילװאג ןבענקעווא סע ךיא ?עװ זיא ?ריא טגָאז ,םגיימ---

 טשינ עהַאנ רעקיצומש רעד טָא ןיא ךיז לעוו'כ רעבָא ,ןבענקעװַא ןיקסרויאב

 -- ןביילב ךיא לעװ ,ןענַאטשעגוצ יז וצ ָאד ןיִב ךיא יו ?יײװרעד ןוא !ןרעקקירוצ

 | ןדער ֹוצ סָאװ ןגעוװ ַאטשיג

 | .קורדסיוא ןטבילאב ןייז טימ וליפא .ענסנעשמש יוװ טאדרוקא

 טימ ןיא סָאװ ,רעד ףיוא ,רעמטסעווש יד ףיוא ןַאטעג קוק א םָאה ענסגעשטש = |

 0 .ןעגנאנעגסעווא ןיא עכלעוו ,רעד ףיוא ןוא ,ןבילכראפ םיא

 סָאװ ָאטשינ ןיא'ס ,ךעלקריו .שדעררעד ,ךיא עז ,ךיז רימ ןבַאה ,וג --

 .עבלעז סָאד ןוא םנייא ןעייקוצרעביא רעשייוו

 ןוא טעטימַאק ןיא ןעמוקענניידא רעטעפש טונמ עכעקטע ןיא ןזיא רע ןעוו

 משיג ןיא עדיב וא ,טקהעמַאב םירכח יד ןבָאה ,קנַאבצלוש א ףיוא טצעזעג ךיז

 רע טָאה ,ראגיצ ןטצענאב א קידנשפעווק ,רעטרעלקראפ א .רעניה ןייק ןצנַאנניא

 ?מורא םיא טָאה לכיימש:בלאה רעכעלוירפ טי א א ןוא ,טרעכיירראפ ששינ -גנַאל

 עטַאט רעד .ךעלקיצנַאװ עצראווש ,עפראש יד רעשנוא ןּפיל יד ףיוא טעשזדנַאלבעג

 םנעה יד ןופ טכַאמעג לת א סָאה רע יוװ ,ןגיױא יד ראפי ןענַאטשעג רדסכ םיא זיא

 ;ןטגנָאמער עיינ לא ,האוולח רעד ףיוא ,לאירעטאמיוב ףיוא :עינאװערָאה רעד ןיא

 רערעטיב אראס ;רעדניק יד ראפ ?זײה ןכילוצ טרשּפעצ ןבעל סָאד טָאה רע

 .םרענאב טשינ לזײה ןייז ףוסק טָאה ייז ןופ רענייק ?ײװ ,סאפש

 ;שיווצ רירפיוא םעד ןנעװ ,"ןדנוב) יד ןגעוו טסעומשענ ןבָאה םירכח יז

 סָאד ןלייטרעדנאנאפ ןתעב טטנידאבמוא סָאד ףראד עמ זא ,םעד ןגעװ ,םלוע

 יי .ןצונסיוא םיורב

 ט"מ .ןיגע ןרעקיטכױװ א ןבָאה רימ ןזָאלוהּוצ ליװחעד סָאד רימָאל ---|

 ןעוו ןעגגורעדָאפ ערעזדנוא עלא זא ,העידי א ןעמוקאב ךיא בָאה רעירפ עגה ַא
 | ...טכַא ןיא ןרעוװ ןעמונעג

 ?ןעוו ;ןענאטשעגוצ ןֹוא טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה םירבח יד .טריײזיופ טָאה רע

 םָארלא ןוא ננורעכעהןיול א ךַאנרער ,הפיחש א םדווק .השיחש א ךַָאג,.. --

 .טעלּפמַָאק ןיא װָאנישזדנעלָאג עשראוו ןופ ןרָאפ וצ טמוק ןגרָאמ .עקירעביא

 ןבָאה יז .ןששייטסווא טפרארועג טשינ עקידנעיזייב יד ןופ םענייק טָאה רע

 רעטעמ א ןפסקיצניװמוצ --- םעניוא יב רענוייא -- סעקאיגשןהנעלַאג יד :טסוװעג:

 רעד ןיא ןעמ סָאה ערעדנַא ןייק -- קאיקדיב רעכלאה א ןֹוא םקוװ יד קיצכַא

 ?ןסאג ראפ ןעגנוכיא םימ) ,לוש עלעוצעפס א .ןעמונעגנָא טשיג לוש רעקיזָאד

 ןכעלרעניא םעד, ןטשרומעצ ֹוצ יװ ,ןלאפוצנַא יװ ,ןעגנוריסערד טימ ,ןפמַאק

 | ...אנושי
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 ?ערעכיז א גנוקייטסימ רעיא זיא ---
 רימ ןוומ טנייה .ןגייצ-עביא ךיז דימ ןלעוװ ןגרָאמ .רימ ךיז טכאד ױזַא ---

 ?טצעל זיב רימ ןפמעק ףיורעד טקוקעג טשינ יצ ,ןרידיצעד ךיז

 רעבָא ,ןפמעק .םעלק א ןיא טלעטשעג עדיב טָאה עגארפ רעקיזָאד רעד טימ

 ײז לייוװ ,טנָאקעג טשינ יז ןכַאה רעוועג ןצונַאב !?רעגייטש טימ ?סָאװ טימ | 

 ךיז טָאה ענאל יד ןמשלכ ,ןבָאה טלָאװעג טשינ ןוא טאהעג טשינ סע ןבָאה
 ןכלעװא ןופ ךורמסיוא רעד .ףמַאק ןטנמַאװאב א ראפ טקיפייצעגסיױא טשיגכַאנ

 ןא -- ןכבו .טנאה רעד ףיוא עיצַאנַאס רעד ןעוועג זיולב טֿפַאװ דנאטשפיוא

 ןוא רעבײװ רַאּפש ריא ןיא ןוא ,טסאמ עקיטנזיוטנבלאהרעדנא ,עטנפַאװאבמוא

 ןלעװ ייז זא ,רָאלק .עינַאפמַאק:םערוטש רעשיאיײצילַאּפ ַא ןגעקטנא -- דעדניק

 | ' .המיחש ַא ןכאמ

 ...תוגברק ןייז ןלעװ ,טולב ןסיג ךיז טעװ רעדיווו ---

 ?הקיתשב ןסערטּפָא ,,קיליוויירפ ןבעגרעמנוא ךיז :סָאוו זיא ,וג --

 ךעװעג טשינ ןיא עקצעיװעילורק רעײז .ןָאס טנַאקעג טשינ ײז ןבָאה סָאד

 שטנָארפ רעד ףיוא ץענרע טקעטשעג טָאה יז -- ןײלא טשינ ןוא עקיצנייא ןייק
 ?נעפָא יד .עקידנוחצנ ןעוועג ןענעז רָאי םעד ןיא ןקיירטש ערעסערג עלא .עיניל

 ךיז טלָאװ סָאד ,ןכערבגייא טשינ ךיז ןרָאמ יז .רעטייוו ןעגנאטעגנַָא ץיא עוויס

 םסדנַאלדנורג ףיוא רעכיז סיוכרוד סלַאפנדעי .ןפינשּפָא ערעדנא ףיוא ןגָאלשעגּכָא

 . טנַאמ םרנַאפרגורג טָאה ,עקשוישטשַאק ףיוא ,ךָאד ןענַאדנופ טייוו טשינ .טפַאשנַאמ

 - ,טנאקירבאפ ןטצע? ןפיוא ןפירגעגנָא ,קירבאפ רעד ןיא ךיז קידנכילשּפָא ,טפאש

 עירטסודניא:לַאטעמ רעד ןופ עדעדנַא יד .ןכעגעגרעשנוא טשינ ךדיז טָאה רעכלעוו
 רָאנ ךיז טָאה רעד ןוא ,ךאמּפָא ןויטקעלַאק םעיינ א ןבירשענרעטנוא  ןבָאה

 | .ןטלא ןרַאפ ןטלאהעג

 ןענָאק ײז .ןריזיליבַאמער טשינ רָאפ עמ -- טגָאועג ןעמ טָאה -- ןיײג === =
 רעדייא ,הלּפמ ערענעלק א ןייז סָאד טעװ ךַאד ,ןלאפדאפ ,ּפעלקטיוט ןבעג זדנוא

 | .תונדחּפ ןוא טייקכאווש ןופ ?יּפשיב א ןזיוואב ןטקָאװ רימ ןעװ

 טָאה'מ .ףליה ןעמוקהעטנוא טפראדעג טָאה םונימ עדַאיל ַא סנקירעבי א |

 ,ייטראפ רעד ןופ .קק ןופ יקצנערָאב עטרבח רעד ןופ ןעמוקקירוצ ןפיוא טהאוועג

 פריזינאגרָא יא הביבס רעד ןיא ןוא קעװאֿפצָאלװ ןיא .ןפוהפיוא ןוא טלעג ףיוא
 יד .קיי-טש:טעשיראדילַאס רעניימעגלא ןַא ,עיצקא:טסעטַארּפ עשיירב א ןרָאװעג

 .ןזייוװאב טשינ ןענָאק ,ןעלקאוו ןבייהנָא דיז ןענָאק ןענַאגרַאטכאמ עקיטרָא

 ?טערקנָאק זיא ---

 שנידאב ערעזדנוא ןָא טשינ טמענ טארטסינאמ רעד ןמ1292 ;טערקנַאק ---|

 !ןייגפ גפָארָא טשינ ןראקיראב יד ןופ רימ ןלעוו ,ןעגנוג |
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 ןיא ,זיוחריפ םוצ טנעָאנ רע?פייה יד ןיא ןטפאה רעדניק ןוא ןעיורפ יד --
 .ןגיטש יד ףיוא ךיז ײז ןטלַאהַאב עקַאטַא ןא ןופ

 | .עגמוק ןייק טנייה ןקישטיורא ןיקסרויאב ---

 .עכַאב רעד וצ ,רּפָאמ םוצ ןרָאפ לָאז ששיוועינכעיל ---

 .ןטפאשנאמ יד וצ דימו:ףכית ךיז ןעוגעצ רעלדניבראפ יד ---

 עוָאלטעברא יד ליװ עמ זא  ,ןסיוורעד ךיז ןטפאשנאמ:קירבאפ עלא ןקָאז

 | | !שזיטסע רפ בילוצ ןרימַארנַאּפ

 ןוא ,לוווטש עטעװַאקענרעטנוא טימ יז רעכיא ןדיצַאּפשרעכיא ךיז ?יװ עמ

 עיצאלוקלאק יד ןיא אזא .גנורעכעה:ןיוק ןשָארג קיצנַאװצ ןוא ייװצ ןבעג ךָאנרעד

 ןוא קעװאפצַאלװ ןסיו ףראה םעד ןנעו ןוא ,ןענאגרַא:טכאמ עשיטַאטש יד ןופ

 וצ העדב ןעמ טָאה עקצעיוועילורק רעד ףיוא :ןלוּפ ץנַאנ ןוא עוואיוק ,ענפוק

 ,ןדאקידאכ ןייק וצ ןסייר טשינ לָאמנייק ךיז לָאז רע ידכ ,ןששנעמ םעה ןטערטעצ

 :בעלשטנעמ ןייז ןגעוו ןענַאמרעד טשינ ןוא בעל רעסעב א ראפ ןפמעק- טשיג

 .םנשַארג ןעלטעב קינעשרעטנוא רַאנ ,םייק

 ןעננוזעג * יאקיראב עטירד יד , טָאה ,דעלטננווא טכַאג ענעי ,טגוװַא םענעי

 טשינ לָאמגיײק יו

 ןיא ןזַָאפ ךיז ןגעלפ ןשטנעמ ןוא ,ןעגניז ןעמ) טגעלפ וצ:שכַאנראפ דימת

 ענעסירראפ טימ טעּפש זיב ןייטש ןנעלפ יײז ווװ ,עיבאשז גָאר זיב ןיירא טײז רענעי

 5 2 רעה

 סָאװסעּפע ןעװעג ןעמיטש עקיזָאד יד ןיא ןיא טנייה רעבַא ,קידנכרַאה ,פעק

 ןדישראפ -- ר-עניז רערָא עטפשמראפ ןעגנוזעג ןטלָאװ'ס יװ ,סקידנעמענכרור

 טרעה -- :סעצײלּפ יד ןביוהעג ןבָאה לייט .טיפענּפָא טָאטש זיא סָאד ןעמי טָאה

 .ןסאגטּפיוה יד ןופ רע דוּ םעניא עטנערעטפיוא ןעגנאגענּפָא ןוא -- !חשעמ ַא

 ןופ שיורעג םעד ןגעקטנא ,ןעמיטש עקיזָאד יד ןגעקטנא ןעננאנעג ןעגעז ערערנא

 ןקילײה םעד ןוא ןיקסדוסליפ ןופ ןראוסוב יד רעביא ייעמיור יד ןֹופ רעדיל וי

 סָאד ןעגנוזעג רעטצניפ רעד ןיא ןוא ,ע דובעטאמ ןוא קעצעיּפאז רעכיא ,ינַאשנַא

 .עקיבלעז
 ריא רעכָא ,ןעיצנַאהב טרעה רע ןא ,טכאהעגכיוא דיז םטָאה ןעגסנעשטש

 ןגָאלשכרוד טנַאקעג טשינ ןפוא םושב דָאד דיז טָאה ,רעקרַאטש א םנה ,ןאהּפַאס

 ;סיוא ןיולב םיא ךיז טָאה סָאד ;רָאכ ןט?יּפשעגנעמאזוצ ןוא ןכײרפַאצ אזא ךרוד

 :רעטסיינאב ךעלטפאשנדיול א ,עטרעטסיינאב א ןעזעג יז טָאה רע לי ,טכאדעג

 ,ייר רעטשרע רעד ןיא רענניפ ץיּפש יד ףיוא ןביוהעגפיוא דיז םָאה יז יו ןוא ,עפ

 .רָאי ןצרעפ ראפ יװ ענרעזימ ֹוצ א ?סיבא

 -- ?טרעלירטעג קידנעפש סָאה ,ענעגנוזעצ ַא ןרָאװעג ןריובעג יז יא אזא ,, -

 ןוא ענווישזנ ,ןרָאי עקילָאמא יד ךיז קידנענָאמרעד ,ןָאטעג טכארטפ א רע טָאה

 ךיז לָאז יז ,ןששנווועג טשינ ןיטולח? זיא סָאד זא --- ךָאנרעד ןוא ,!הבית, יד

 ןגָארטסױרא רָאנ רעמעּפש ןוא רָאכ םוצ רעהַא ןענעבנגרעביהַא טנּולָא ןדעז
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 / ךופ יז ןעמ טעװ ,ןּפאכ יז טעװ עמ ןא .קישַאק א ןיא גראוונירג רעטנוא עלעביב

 | - | - ...ןפראווסיורא ?לוש |

 ןפימ ןיא א ןעיצנָארב קידנּפוטשרעטנוא טכייק ,טנעגיריר רעד טָאה ?לײװרעד
 | | : / . :ןםורעגסיוא ,ןײרַא

 גָאז .טכידעג ַא ןרימוצער טציא ךייא טעוװ ןיטסיימרא עמסטניי רעז דנוא ---

 .מנכייצעגסיוא ךָאד סע טסנעק ,עינָארב ,עשז

 מגָאיעג ,דעלעמַאּפ ןרָאפעג ןענעז רימ , :ןגָאז ןבױהעגנָא טָאה עיצנָארב ןוא == }

 ,עינַאמש ןגעוװ וצחעד ךָאנ לײװ ןוא ,טנבייצעגסיוא תמאב --- "...ןליונק ןיא ךיז |

 ,ןוא ָאוארב טּפאלקעג ריא ןעמ טָאה ,ןּפיק יד ףיוא ןעמעלַא יב ןעוועג זיא סָאװ
 -- טעשטירעג ןגיוצענסיוא ,רעשיימורט ַא ןיא סעינָאלד יד קיד ןבגייקםיונוצ
 סָאװ ,ןָארראקסע םענופ םענעי ןגעו טרזחעגרעביא טשינ טָאה יז זיב -- !סיייב
 ןוא טפאשקנעב עשינַאּפש טנָאמראפ טָאה רע זַא -- עניארקוא ןופ ןיילא; זיא
 דהע יד ןבענּפַא יז טלָאװעג ,טאיװָאּפ רערדַאנאהגכ ןופ םירעיופ יד רַאפ ץראה ַא

 אדַאגערג ,ַאדַאנערג  ,ַאדַאנערג ;:לךי9 ןקיזָאד ןטיס ןעמוקעגמוא ןיא ןֹוא

 | * .."אוַא מ

 :ןענסנעשטש וצ ןפיול וצ ןעמוקעג יז זיא םעד רָאנ ךוֿפג

 !רידאנ ---

 ,טרַאּפסאּפ סקעמוש טגנאלרעה םיא יז טָאה ,קילג ףיוא עקכוה א קידנעוט ןוא

 ,גנונעפָאה רעד ןיא קירוצ געט עכעלשע טומ ןטעבעג ריא טָאה רע ןכלעוו ןגעוו

 | .ענשוק ןייק ןרָאפ טעװ ןיילא רע זַא

 !ןבעגנייא ריד ךיז לָאז ץלא זַא --

 ןרָאפעג זיא יקסרויאכ .ןעוועג חירטמ טסיזמוא ךיז טסָאה) רעבָא ,קנַאדַא --

 | .רימ טָאטשנַא |

 .ןטלאהעגוצ םיא טָאה יז דעבָא + ,ןבעגקירוצ ריא טלָאװעג טָאה רע

 יײז ןענַאק ריד ןוא ,קיטיינ טשינ ןריּפַאּפ יד ןענעז ןדנוא .םענ ,סנייצלא ---

 ענסנעשטש שטַָאכ יז לָאז , .טנײװעג טשינ וליפא טָאה עמַאמ יד .ןעמוקצונוצ

 | *!טראבויל .ןסייה רע לָאז ,ןבָאה

 ענסנעשטש .טעוװ עשז ןעוו ,סיפ יד שלע משעגרעביא קידפודעגמוא טָאה יז

 היה - .ןגיושעג טָאה רע רעבָא --- ?גנוניימ ןייז ןגָאז
 ?יוזאיוו | ,ונ ---|

 -- װאָס?  | :

 - ?ןעמוקעגכיורא סע ןיא יוװ :ןיילא טסייוו ,דָא ---

 רעד ןעװ ,ףוס םוצ טּפיוהרעביא ,טנכיצעגסױא תמאב .טֹוג רעיײז ,טוג ---

 לָאמ ײװצ םע טסָאה ..טקידרעאב רעיורט ןָא עגעלָאק םעד טָאה ןַארדאקסע

 ,ענוומ .וד עדַאנערג ,עדַאנערג ,עדַאנערג *
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 רעגעי ןגעװ --- רעדיל ראפ טשינ ןורכז ןייק בָאה ,וטסיײװ ,ךיא רָאנ ,טגַאזעג

 !ןרעיודאב טשינ ראט עמ זא ,טרָאד טפאשקנעב

 והנוא ןפאשעג דיל ײנ ַא טָאװ'ס !טשינ רָאפ עמ :ןיוש םייווב ,א ---

 ַאדַאנערג, -- ןיײג זדנוא םיױרָאפ טביירט ןוא ,טפַאש ןוא ,טפַאש ןוא .ןבעֿפ סָאד

 "!איא מס אראנעדג ,אדַאנערג

 ...ןעגנאנעג ריס ןיא עקַאט םעד זגעוװ ---

 טגאה יד טגיילעגקעװא וליפא ןוא ןגַאז סָאװ סעּפע ךָאנ טכָאװעג טָאה רע

 .ןיקסרויאב םלוע ןשיווװצ ןעזרעד רע טָאה םעצולּפ יװ ,לסקא םהעניילק רעד ףיוא

 ןָא יװ סעּפע ןוא רעטערומכעגנָא ןא םיא וצ טּפוטשעגכרוד ךיז טָאה קענאי

 .ּפָאק ַא

 .ןערנאמ וצ ןרָאפעגסיורא גנַאל ןיוש טסיב זא ,טניימעג בָאה'כ ---|

 עשטרוב א קענאי טָאה -- ןרָאפ ריא ןוצ טלָאזעג ךיא בָאה סָאװ וצ ---

 .םיא ףיוא קידנקוק טשינ ,ןַאטעג

 :אזוצ ןיילא ךיז ןֹופ ךיז טָאה טגַאה יד .ןָאפעג רעדיוש א טָאה ענסנעשטש

 .םקוירדרעננעמ

 | ?עדנַאמ ---

 .ּפָאק ןטימ ןָאטעג ?קָאש א טָאה יקסרויאב

 ?רעביא רע טָאה --- ענטוק ןייק ןרָאפ וצ סָאװ ךָאנ טאהעג טשינ בָאה'כ ---

 ,טשינ ךיא םייװ סערדא ןרעדנא ןייק ןוא ,טריטסערא יז טָאה'מ זא -- .טהזהעג

 .טרעקעגמוא ךיז ךיא בָאה ?ןָאטעג טרָאד ךיא טכָאװ סָאװ זיא

 ?טריטסערא יז ןעמ טָאה ווו --

 ,טלענ ןטימ ,ןפורפיוא יד טימ .ןענאה ןופ םירש ײוװצ .ןעשטמַָאה ייבו ---

 | 0 .ןייז טשיג ןיוש ןַאק רענרע

 ךיילג יא ,טרעלקעגפיוא יקסרויאב טָאה ,ײז וצ טלייאעג רעײז דיז טָאה יז

 טָאה ץעמע .טלעטשעגמורא ןעוועג ןיוש יא רענעי ןוא ,ןעגַאמַאר וצ ןעגנאגעג

 .טגנאה רעד ףיוא ןזייוואט זד טיימס ,ןפאפעגניירא טואימ זייא יז .םישראפ

 ,םינּפ ןטרעווילגראפ ןטימ טיא וצ רעטקערטשעג א ,ןענַאטשעג זיא ענכנעשטש

 געװַאמ ַא ךיז טָאה עגיילק יד זא ,םערָא ןרעשנוא ט?יפרעד ?ָאמַאטימ טַאה רע

 ןרערפ טימ ןעװעג ?ומ ןענעז ןגיוא עריא .ןַאפעג קֹוק א ריא ףיוא טָאה .ןַאפעג

 .ךיז רע טָאה טשרע ָאד -- ?ײװ ,קיטײװ ןופ רָאג רעדָא ליפענטימ תמחמ

 יד טימ טמשלקעגנעמאזוצ קידנעטשפופ ?סקא ריא טָאה רע לײװ טפאבעג

 .רעגניפ

 רָאש עמ ,ענסנעשטש -- טקיאוראב םיא יז טָאה -- טשינ רָאט עמ ---|

 | ...משינ
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 טלםײװצראפ ,טנײיװראפ ריא וצ ןַאטעג ?כײמש א רעטיב טָאה רע

 טָאה ,סָאװ טימ ןעוועג טשינ זיא'ס ּדעבָא ,ןשיוװּפָא טלָאװעג סע טָאה ,עלעקבמָאג

 :םעציײלּפ יד רעביא ןַאטעג ּפַאלק א ןיולב ריא רע

 .םיהַא רעסעב יג .ןדער וצ סָאװ ןגעװ ָאטשינ ...ןיוש ,ונ --- =
 ,לםקא יר ןיא ּפָאק םעד קידנעילוטניירא ,טיירדעגפיוא ךיז טָאה עיצנַארב --

 טָאה ,ןגָאז טפראדעג ריא טָאה רע סָאװ ,ךיז קידנענָאמהעד ,ענסגעשטש רעבָא
 :ןַאפעג ףור ַא

 ןרָאװ ,דעהא טּפָא יוזא ןעמוק טשינ ןגעווטסעדנופ טספראד .רָאג שראוו ---

 ,ןיירא טּפוטש ץעמע סָאװ ,ץלא טשינ םענ ןוא .ןקידנעראפ טכעלש דךיז טעוו'ס
 ?טסײטשרַאפ

 ,עינַאלד רעד ןופ ?דנקור ןטימ ןגױא יד קי דנשיווסיוא ,טָאה עניילק יד

 | | ."יאוא , :ןַאטעג ּפילכ ַא

 ןא ץעמע סָאװ ,ןכאז סָאה ןענעז רשפא ?לײװ ,זײװ ,רימ וצ םוק דימת ---

 ...יג ,עלעגייפ ,ןיוש יג ןיא .ןריפסיוא רעסעב טעי טעוו רערעדנַא

 ,עלעגייפ ןפורעגנַא יז טָאה רע סָאװ ,ןרערט דרוד ןָאטעג ?כיימש א טָאח יז

 ןכירקוצרעבירא טהָאד ידכ ,עינְדאלָאטס רעד ןופ ףיוה םוצ ןפיוק טזָאלעג ריז ןוא

 צ ןָאטעג קנווו א ןוא טקוקעגכָאנ ריא םָאה ענסנעשטש ןוא ,טנאוו רעד רעביא

 | | :ןיקסרויאב

 | .ןשטיוואד יצ ןייֵג רימַָאל ---

 טפראהעג ךיילנ םיא ןעמ טָאה ,ס גָאקעג םוג קאשטיניילַא טָאה ןשטיוואר
 2טַאק:ןירק ןטימ טקַאטנַאק ןטײװצ א ןזײװנָא לָאז רע ,ןקאשטינילָא וצ ןקיש

 | | .ןכאפעגכרוד ןיא עשזדאמ דלאביוו עמ

 זא ,טקרעמאב ײז ןבָאה ,''עדאקיראב רעטיײװצ,, דעד ףיֹוא ,ןשטיוואר ייב

 ייוװצ ןיולב ןענַאטשענ .ןטרָאד ןענעז טציא זיב .טלעטשעגמורא זיא עקנאנוצ
 | | קילטנעצ א ןעוועג זיא טציא ,ןטנַאיצילַאּפ

 ;וצסיורא ךיז םורא טרָאד יד ענַאכַאניס רעד ֹוצ קעוַא קענש ןיא שסיוװַאר

 ןעמונראפ טָאה יקסחויאב ,ןקַאשטינײלָא וצ רעטייוו ןוא ענערבערס ףיוא ןענעבנג

 :םניא ןא ףיוא ?לענש טזָאלעג ךיז טָאה רעדיװ ענסנעשטש ,טרָא .סעשמיוואר

 םימ יז ראפ ןטרָאד זיא'ס יװ ,ןדאקירַאב עקירעביא יד ןרילָארטנַאק וצ ,עיצקעּפ
 .עקנאטיצ ףיוא סָאװ ,ענענייא סָאד זא ,טקעטשענכיורא ךיז טָאה .ײצילַאּפ רער

 ,ןגיוא יד ןיא ןפרַאװעג דיז טָאה סָאד ןוא ,ײצילָאּפ םימ ןעוועג ?ופ ןיא םושעמוא

 טכַאנ עקיטנייה יד דָארג יז ןעמ טָאה םסָאװרַאפ ;טײקמַאזכַאװ יד שרימהַאילַאשג

 | ?עיצקא רעײז ֹוצ יז ןלייא יצ ?טקרַאטשרַאפ
 ,דיז וצ ןכָארקעגפיורא ןוא ץלא ןגעוו טעשימָאק םעד ןָאטעג ןסיוו וצ טָאה רע |

 .טקנוּפײעיצאװרעפבָא ןפודעגנַא ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,עדוב רעד ןופ דאד ןפיוא

 .ןעורעד םיא טָאה ןָאעל יװ ,ךאד ןפיוא םעמכ ןעוועג ןיוש ןיא דע
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 !םייצ עננאק אזא ןויש ריד ריוא ַאד טראוו ךיא ןוא --

 קנוּפ ןפיוא ףיוהא םֹוק ןזיא ---

 ןיא ןדלאוודנורג ןופ רעלדניבראפ א יװ) פעטימָאק ןיא ןעװעג ןיוש זיא ןָאעל

 ,ןעקנָארעװ טכוזאב טָאה ,רָאכ םייב ןעװעג ,(םעטימַָאק ןיא ןאגעג ,ביםרוק רע

 .ןענסנעשטש טימ ןָאט םעומש א דַאג עקיניײז וצ ןיינקירוצ ןדַאפ טלַאװעג ןוא ,ונ

 רימ .לימש ןיא ןדנוא יב לײװ .גנאזעג סָאד טרעהעג תוחּפל ךיא בָאה --

 .םשיג ןעגניז

 קידנגיילרעדינא ,קיטפיגבולג טגערפעג ענסנעשמש טָאה -- ?סָאװרַאֿפ --

 .טשינ ךייא סע טרעוװהאפ רעגייק -- .ןענַאעפ ןבעל קינעש ןפיוא ךיז

 ?ראפ ןבָאה רימ .ןעמוקאב טשינרַאג ךיז טָאה'ס .טריבורּפעג ןבַאה ךדימ --

 .סע ןיא ראפדעד ,ערעריק ענעדיש

 :ןלייצרעה ןביוהעגנָא טָאה רע

 -- רעיוט םעד ןעמונעגנייא טָאה יקסװעשטמַאט ןעװ ,גָאט ןמיי 'וצ ןפיוא--

 רעד ףיוא ןגעלעג ןכָאװ ײװצ ײז ןענעז םעד דאפ :טסוװעג טָאה ענסנעשטש
 רענעי יא ,ןדנַאלדנירג ןעועג עידימ טָאה ץעפע ?ײװ ;קיר בַאפ רעד רַאֿפ םַאג

 רעוו .רעיווט םעד ןסילשראפ ןוא םנוויוא יד ןשעלוצסיוא טכאנײק

 ןפָאלשעג ןוא םייח דעד ןופ טכארבעג סע דיז טָאה ,לטעב:דלעֿפ ַא טאהעג טָאה'ס

 ,גָאט א םענייא ןוא טשרע .קורכ ןקיוה ןפיוא | נעלעג ןיא טשער יד ,יישןרֹו
 רעטעכראנעגיל עּפורג ַא טימ יקסוועשטמַאט ךיז טָאה ,ןגער ַא ןסָאגעג טָאה'ס רעװ

 -- שןעיטסַאנ טנפעעצ םיא ןעמ טָאה ,םיא קידנעמעננייא .רעיוט ןפיוא ןפרַאװעג

 .קינײװעגיא טפופשעגניידא ךיז ןכָאה עלַא ןוא

 יקםוועשטמָאט טָאה ,ןייטשוצפיוא לַאנניס ןכָאנ ךיילג ,ןגרַאמ ףיוא ןיא

 רעד ןופ םעקעדאכ יד ףיורעד ןוא ?"עלא ריא ,ףיוא טייטש , :ןעגניז ןבױהעגנַא

 | = .,שיורננרַאמ דעד ףיוא טייג'ס ןעוו,; ;:עלַאה טייז רעטיײװצ

 ?ייקאינַאװרעשט ,,/ םעד ןעגנוזעגפיוא .טָאה .ריא  ןוא --

 ןביוהעגנַא ךיז ןכַאה ,רעדורב ,יװַא ,ונ ?עדעגרע ןעדו ןענעז ריס .יאדוװַא ---

 :ןצסיוא טשינ .שינעֿפמרעװנ 'ביא ןוא ,ךעלעגנַאזעג ןוא ןעגנאזעג ענעדישרַאפ

 :ןסַאלשאב ריס ןכַאה דַאנרעה ,ןכאמ ףוס א ץלא וצ טזומעג טָאה'מ !ןטלאה

 "צי .ןשיגרעיוו ןַא ןוא ,ןעננוקידיילאב ןָא !ןווש ןוא טשינ טגניו רעניוק

 סעידאק יד ןוא ,עתמא ,ןסרעײז ןגעו טייג סע בוא ןוא ..ייטשראפ'כ --

 זפ ז 4 = א 4

 3 ןטשרעמעלאמוצ .ןרַאפ וצ ןעמוק סעקאינישזד געלַאנ יד .ֹוצ ךיז טיירּג זיא ---

 .ךײא ףיוא ןָאפ זַאל א ךיז ךָאנרעד ,זדנוא ןריקאפא יז ןלעוװ
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 :מואאב רעײז ךיז טָאה ןָאעל .םינינע יד ןעייטש םע יו ,טֿפײצרעד טָאה רע
 .קיאוה ןעוועג רע זיא טפאשנאמ ןייז יש סָאװ ?יײװ .לרונ רעײז ןגעװ טקיאור

 יװ ןלעוװ רימ .ןייגוצוצ !קערש דיו ןלעװ .ןעמענ טשינ יז ןלעװ זדנוא ---|

 !ןסרעײז טימ ,ייז ףיוא ןטנאהדיה יד ןופ --- רעװַאשַאמַאט רעד ןיא

 =ראמ ןדנאלדנורג ייב ךיז ןבָאה יז יװ ,ןרעלקרעד ןבױהעגנַא םיא טָאה רע

 ןעמוקאב טָאה ענסנעשטש זא יוזא ,יירעמיראב ?סיבא טימ ןליפַא ,טרידאקירַאב
 "?לשינעבילרעד א טימ ןטרָאד סע טלאה יװ ןוא , :ןַאפ וצ גערפ א םיא קשח

 :ןענַאעל ןכעטש טימרעד קעשַאטס טגעל ,קירוצ רָאי רַאּפ א טימ ,טלמונַא

 ןײק ןראקיראב יד טָא ףיוא טשינכַאנ טָאה ריא זא ,ןייא םיא עװעקלַאטפ וד ןוא,

 רעיײז ןָאעל ךיז טָאה טלמעד טניז ןופ רעבָא *!עטסַארַאטס םענופ שינעביױלרעד

 עשו סָאװ וצ ;טנַארפסמיײהנױא םעניא ןרָאװעג שידעפמעק זיא ,טרעדנעעגנ ךפ ַא

 ?ןכאז עטלא ןענַאמרעד

 :רעד טשינ ןעשזדאמ ןגעװ וליפא ,טנַאזעג טשינ טשינרַאג ןענַאעל טָאה רע

 ?םיֹוא ףראד עמ סָאװ ,ןכאז ןגעװ .קיטיינ סָאװ ,סָאד זיולב טגָאזעג טָאה .טנַאמ

 :ןעסיורא ריז יז ןופ ןטסעב םוצ שאיא זיא ךָאל רעמָאװ ךרוד ,םעד ןגעוו ןוא ,ןריפ

 לייוו א ןוא ןגיוא יד טכאמראפ רע טָאה ,ןעננאנעגקעווא זיא ןָאעל ןעוו ןוא ןגירק

 פ שינעטכידעג:דלאוו א ןיא ,ןילא ךעלדנע ןיא רע זא ,קורדנייא םעד טָאהעג

 :ַארב רע עכלעוו ןשיוװצ ,עװָאברַאקס ,עמרעווילגראפ רעטרעוו ןוא ןפאהגַארַאּפ

 רעבָא ...םודא טעסעפט ,טכעדמ ,ןיהֹכז םענופ טפארק רעצנאג רעד טימ טעשזד

 .םיא ךרוד ןכידקוצכרוד טשינ ןוא רעפראה א ןעוועג זיא סקעדָאק:ףָארטש רעד

 ןעדנאמ ראפ רָאי ףניפ ןלאפענסיוא רדסכ םיא ןיא ץכעסעטמורא םעד טָא ןופ

 | ...ןביז רׂשפא ןוא ,לַאפ ןטסעב ןיא
 טנוא ןופ םומש א ןגָארשרעד ךיז טָאה -- טשיגרָאג וצ גיוט ץלַא ---

 .ּפָאק םעיד ןביוהענפיוא םטָאה ענסנעשטש

 | !םֹוג ןצנַאגניא ךַאנ ןענעז יז ,ורֹוצ זָאל --

 יד טימ עקנַארעװ סע טָאה טָאד :ןעמיטש יד ןיא טכרָאהעגנײא ךיז טָאה רע

 2רַאק עקירָאיַארַאפ .ס סעולפָאמרַאק ןבילקעגרעביא רעייפ ןופ ןייש רעד ייב ןפקיהעג

 ,םַאנ:עקצעיװעיקורק יד שקנעשעג יז טָאה'ס סָאװ ,עטקיופעגוצ ?סיבַא ,סעילפָאמ

 ןיב ןטעברַא טזומעג ןבָאה יײז .ןרעלעק יד ןופ שינעליופ סָאד קידנרשטּפסױװא

 ףיוא םֹוז ַא רַאֿפ קיטסיינ זיא'ס ?םיו ןביילק וצסיוא ידכ ,טכַאנ רעד ןיא טעפש

 .ןגרַאמ

 .טבארט ךיא .טכארט ןוא יוזא ךיִז בָאש ,סיוא ךימ טרעה ,ךיא ןוא --- |
 ןענעז תולרוג עכעלשטנעמ יד זַא ,עיצַאטידעמערּפ רעצנַאנ רעד טימ ,ריא טסייוו

 | | .סעיפּפָאטרַאק יו
 רעשירעטסוש רעד ,ץ'עיּפמָאל טדערעג טָאה'ס :טנעקרעד טָאה ענסנעשטש

 הָאזָאליפ |
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 עכלעוו ןוא ,ןייש ןענעז עכלעוו ,טרָאװ ןיימ ףיוא ,ןביילקרעביא ןַאק עמ --

 ..עמטעירּפעצ יצ עצנַאנ ,סואימ |

 יװ ,טצחַאװשעג ךיז טָאה ןטנוא ןופ טָאג רעד ןופ טיירב רעד ןיא עדַאקירַאב יד

 קידנרעטיש טיײרהענסיורא ריא רעטנוא ןופ ךיז טָאה קורב רעד .עילבכערג א

 עסיורג סָאד רעוומאכָאלש ש ןקיטכעמ ןבעק ,םערוט:רעשעלרעייפ םענופ ןטָאש םעניא

 ןעוועג ןיא'ס .ךייה רעד ןיא טשודיחראפ טלסיײװעג ךיז טָאה רענייז םענופ גיוא

 יב ,רעּפַאכשיפ יװ ,דעלגעוואבמוא ןענַאטשעג ןענעז ןטנַאיצילַאּפ ןיולב ,טס

 ענעי ,םיפש עכלעז יד זיולב טרעהעג ךיז טָאה טייקקיטש רעד ןיא ןוא .ןדנַאר יד

 | :ענעטלַאּפשעגנַא ןֹוא ערוכיש א ,רעפיישרעיפ םענופ

 - ,ּפָאטנשסַאל ןייז ןיא ןיירא ץלא קָאד ךיז טמענג שטנעמ רעד זא ןוא ...-

 ןעגנַאנעגקעװַא ױזַא דַארג סָאד זיא סָאװרַאפ :ןכעפ ןייז ןנעוו דיז רע טכַארטרַאפ

 ?םןינאכעמ א סעפע יצ לאפוצ רעדגילב רעד ?וצוצניחא סע טּפופש סָאװ ןוג

 :עטנורגרעד ךיז ןוא טעידערבעג ןפוא אזא ףיוא גנא?פ ךָאג טָאה ץעיּפמָאל

 .ןײװנמיײצ ,שקנעדאב ,קיאוד ,ןטייז עלא ןופ ןששנעפ םעד קידנשכארפַאב ,,טעו

 ;ואו רעדָא םיטש סעקנַארעװ ןפורענּפָא ךיז טָאה ןטלעז .טייקכעלרעפיב םימ

 טפמעד ןוא ,ןעננאנעגקעווא ןעגעז יז .ןרָאװעג ?יפש ןילא ןיא ךַאנרעד .סעקשוד

 :שטּפעשעג ריא ,?בימש רי יא ,םיִנּפ סעשזראמ ,קיטייוו רעד זיולב ןבילבראפ זוא

 ...רָאי א ( ךעלטינ שכרוה ,ענסנעשטש ,ןירוק ןבעל רימ

 .רענײזא ײװצ ןיב .ײװצ יצ העש א ןגעלעג יוזא זיא רע

 טָאה ,?לָאמ ייווצ ןגַאלשענסיױא טָאה עשזעוו רעד ףיוא רעגייז רעד ןעו ןוא

 ןעוושג זיא רעכלעוו ,עװמפסַארַאטס רעד ןופ ףיוה ןפיוא רעדורעג ַא ןבױהעגנַא דיז

 ןטרָאד ןופ טּפַאכעגפױא ךיז טָאה'ס .רעשעלרעייט יד ןופ ףיוה ןסומ טקיגיאראפ

 דָאנרעד ,רעװעג ןופ גנאלק א ,לוויפש ןופ ןעװרָאש א ,עדנעמַאק א ןופ ַאכע ןַא

 ןסירענרעביא ןיא רעכלעוו ,עזימער רעד ןבעל ענַאלָאק א ןופ טָארפ רעכיילג ַא

 | .רעיופ ןרַאפ טַארוקַא -- ?!ןביילבנייטש , א טימ ןרָאװעג
 ףעד ֹוצ קידנלאפוצ ,ןוא ךאד זופ פַארא זָאל א ןַאטעג ךיז טָאה ענטנעשטש

 :רַאש רעד .םרַאילַא ףיוא ןעגנילק לרעמעה ַא טימ ןעמונעג ,םיוב ןרעטנוא עגיש

 םוצ סַאנ קע ןײא ןופ ןגָארטענרעכירא ךיז טָאה ןזיא םענופ גזארבעג רעפ

= 

 יד ןשיװצ ?מוש ןוא ןכעק קידנקעװפיוא ,ףַאלש םעד קידנרעקסווא ,ןשייווצ
 ןפָאלטנא ןעגעז רעדניק יד םימ רעביײוװ יד .עטרענלאוועצ ןגיל סָאװ ,ןשטנעמ

 עדַאקיראב יד ףיוא ןפַאלעג רענעמ יד ,זיוחריפ םוצ טעּפמיא ןייא ןיא

 = .ןפיוֿפ ןטימ ןיא טדערעג ןעמ טָאה --- סעקאיגישזדנעלַאג יד יאדווא ---

 .םילוחנמ יד ךיז יז ןלייא םינּפַא ױזַא ,לַאזקַאװ םענופ ךיילג

 עצראווש יד .טסופ ןעװעג ןיא עדאקיראב רעד רַאפ געוודָאפ רעד רעבָא
 דיז ןבָאה'ס .טייקטײװ רעה ןיא ט?דניװשענ ןבָאה םעלדישארטס עשיאײצילַאּפ

 :רעשעלרעייפ רעד ןופ יו ,םראילַא ןטסיזמוא םעד ןנעק תונעש ןביוהעגנַא ןיֹוש
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 קידנּפַאלק ,ײז וצ טזָאלעג ךיז ןוא ןטלַאטשעג ירד ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה עשזעוו
 ײו ןענעו ףרָאװןײטש א ןיפ געװ ןבלאה א ףיֹוא .טָארט ןטק יניאעג א טימ

 | .ןטַארטענמהא ןיא רענייא .ןבילכעגנייטש

 טפראד טנעדיזערּפ:טַאטש םעד ןוא עשסַארַאטס .םענופ קעפאב ןפיוא --- ||

 נגוטכיר רעד ןיא סאגקענפָאדַאטס רעד דרוד ןענאדנופ ןײגקעװַא דימו=ףכית ריא

 ,ןליפרעה משיג סָאד ריא טעװ סונימ ףניפ ןופ ךשמ ןיא ביוא .קרַאמ םענופ

 .הוכ טימ ןקיטייזאב ךייא ןוא רעטילימ ןכיורכעג וצ ןעגנוװצעג ןייז רימ ןלעװ

 טשינ ריר ןייק רענייק ךיז טָאה עדאקיראב רעד ףיוא .טקידנעראפ טָאה רעי

 ףיוא טראוועג םינּפא ןבכָאה .ןעגנַאגעגּפָא טשינ ןענעז ןטנוא ןופ עגעי .ןַאטעג
3 

 ףנ'פ ערעײז ןט-אוהעכיא טרָא םעד ףיוא טלָאװעג יז ןבַאה רשפא .רעפשנע |

 טָאה ,ײרעשטּפעש א ןבױהעגנָא ךיז טָאה םלוע ןשיװצ רעכָא רָאנ יװ ?טונימ

 םענופ ןעמָאנ ןיא טדערעג טָאה רע .סקענַאי םיטש עכיוה יד טרעהרעד ןיוש ריז
 : :טעמימַאק:קיירטש

 יב ןיא רימ ןפמעק ריא רַאפ ,טעכרַא רעזדנוא ןופ ץַאלּפ רעד זיא .ַאד ---
 ערעזדנוא ןעמעננָא טשינ ןלעוװ | ןענאנרָא:טכאמ יד ןיב ,ןביילבראפ רימ ןלעוװ ריא

 .ןעגנוגנידַאב
 ןעמונעגּפָא טָאה רע טסייה'ס ,שריפולַאס טָאה ,ץיּפש ןיא ,ןטנוא ןופ רענעי

 ןַאפעג עווערעקראפ א ,סַאצּפָא ןטימ קידנעוט ּפַאלק א ,ןיא -- רעפטנע םעד

 .םרישראמענּפָא ןבָאה יז .קירוצ ףיוא

 .ענסנעשטש ןָאטעג יירשעג א פטַאה --- !ףיורא ךייה רעד ןיא לגיצ יד --

 .ןבורג דנַאר ןפיוא ןגעלעג ןענעז טנעװ:עיצַאזילַאנַאק יד ןרעיומ םוצ ?גיצ יד
 .עדַאקירַאב רעד ןופ ץיּפש םוצ טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעג רעטציא ןענעז ייֵז

 עטלעטשעג ,טייז רעשכערד רעד ןופ ,טנַאה -עד וצ טגײלעגקעװַא ךיז יז טָאה'מ

 ּפָארַא ךיז ןוָאל סָאװ ,ןעייר זיא טלעטשענסיוא ריז טָאה'מ ;סנקֹוה יד ףיֹוא

 רעכיא ןפרַאװ ןענָאק ןלָאז ןעייר עטשרעשניה יר ידכ ,עיבַאשז רעד וצ עּפושמ

 : .ערעמייוו יד ןופ ּפעק יד

 יד ףיוא ןָאפעג ץכערק ַא ןכָאה ַאפעד:שעלרעייפ םענופ ןעלגילפ:רעיופ יד

 ןטרָאד ןופ טשװ סָאװ --- גנוטרַאװרעד ןיא ןברַאטשענּפָא ןענעז עלַא .סעסַאיװַאז

 קסיּפ רעיײז ןופ ךיז טָאה ,מַאטימ .ליײה רעשיגָאקַא-ד ַא רַאפ יװ ?ןעמוקסױרַא

 ץיבאשז רעד ףיוא ןײגוצסױרַא ןביוהעגנָא ?ענש טָאה'ס ןוא ןעכַארק ַא טרעחהעיד
 :שילב טימ ,רעלגנידײרעצנַאּפ טימ עטלדָאנעגנָא ןַא ,* ערדנעּפַאלַאקס עצרַאוש ַא

 .קורדניא רטשרע רעד ןעװעג זיא אזַא --- ןקור ןפיוא ןּפוש עקידנעשפ

 ,סַאג ןופ טיירב רעד ןיא ןכילבעג ןייטש .רעלנעװַאבמוא ןיא יז ןעװ ןוא

 ;םָאק ענעמַאלשעג ַא ןעו-עד ןשטנעמ יד ןבָאה ,עדַאקירַאב רעד וצ ּפָאק ןטימ

 ,היח עקיסיפלות ַאזַא : :

454 



 טעשירּפעג טָאה ןטעגנַאב יד ףיוא ,ןעמלעה יד ףיוא .ןעמקעה ענעלַאטש ןיא עינַאּפ

 סנרעטמַאל יד ןופ ןײשּפָא עטביוטשעצ ןוא עכַאװש ַא

 טָאה ,'עד זַאקירַאב רשפייווצ , רעד ןוא עקנַאגיצ רעד רעביא ץענרע ,ןמניח ןופ

 גאיל ַא ןעפופ ַא םײלנַאב םיא טָאה'ס .יירשעג רעקידהמיא ןַא ןסירעגנסױהַא דיז

 ןרַאװעג ?יטש ץְלַא זיא ךַאנרעד -- !קירוצ ,םירבח -- :ירשעגסיוא ןַא ןוא םער

 ליב א עינגַאּפמַאק:םערוטש רעד ןופ טנַארפ םענופ טָאה טקמעהד ךרעפמענ ןוא

 טכאלש ַא טליּפשענפיוא טָאה'ס ןוא "!רעװעג סָאד טיירג, :עדנַאמַאק יד ןַאטענ
 .פרעטיימורפ

 ,ריציפַא ןַא טימ ,שימטיר ,ךײלג ןעגנוביא ףיױא יװ ןעגנַאגעג ןענעז ײז

 ,םנייא , רַאוטַארפי ןפיוא קידנעיײגנ ,טקַאמ םעד טּפַאלקענסױא יז טָאה רעכלעוו

 טימ ןעגנַאנעג ןענעז יז סָאװ ,סָאד ןוא -- "!ןקניל ןטימ ...ןקגיל ןפימ  ,יײװצ

 :םייה ןקַאילָאּפ ,ייז ןגעק ?רעטײמורטײטכַאלש סָאד טָא ,ַײז וצ גנוטכַארַאפ אזַא

 רָאנרעד ןוא .טשוחעצ עגר ַא ףיוא טָאה טייקידרשװמוא עצנַאג סָאד טָא ,עזַאל

 רעדָא ,סנקעטש ,רעטײפש יד רָאנ טקערטשעגסיוא ןײלַא טנעה יד ךיז ןבָאה

 .ענּפַאו טימ ךעלעקעק

 קילב םעד קידנסײרּפָא טשינ ,דרע דעד וצ קידנקַאפוצ ,טָאה ענסנעשטש

 טָאה ַאד יװ ;ןייטש א רָאנ ךיז רעטניה טנאה יד טקערטשעגסיוא ,אנוש םענופ

 ?טוהַא ךיז טָאה רע * ."עקנילירפ, ַא ןײרַא םיא טקעטש ץעמע יװ ,טליפרעד רע

 ןָאטעג זָאל ַא ןוא ןגיױא יד ןופ לקניפ ַא טימ ןעקנָארעװ טרעפטנעעג ,טקוקעג

 רענעי .ןסירעגנירא ייז וצ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןטשרע ןפיוא ןייטש ןקיזיר םעד

 טַאה רעטסעווש יד סָאװ ,עקטקָאקײײסַאש רעד טָא ןופ טרעגלַאװשגרעדינַא ךיז טָאה

 25לָא ןטימ בייוו סָאד טגיילעגסיוא ָאד רשפא טָאה'ס עכלעוװ ןוא ,טגנַאלרעד םיא

 .קיַאזָאמ רעד ןופ ןקשטיט

 ןענעז ,לכה:ךסב שירט רַאּפ ַא ,רעכעה ?ײװ ,ןטסנרע םוצ ןעוועג זיא ַאד

 :םױהעג יד ןבָאה רעלסענ ײז ףױױא .טעטימָאק םענופ םירבח יד ןענַאטשעג

 םראּפשעג ןבַאה ענעי ןוא ,רעגניפ יד טימ סעקאינישז דנעלָאג יד ןזיװעגנָא ןפנעגא

 ,ןשטנעמ יד קידנעװעטַארטעצ ,ּפָאק ַאזַא רַאפ ךעלרענעצ יײװצ יד בילוצ סיורָאפ
 ,קאיבוק ןוא ,יקסרעדיווש ןוא ,קענַאי ןלַאפעג ןיוש ןענעז'ס ןוא .ןלַאפעג ןענעז סָאוװ

 מָאה רעכלעוו ,ענסנעשטש .טעװעקשטַארעג ךָאנ ךיז טָאה רענעי .עקשורווַאוװ ןוא

 טָאה רעבָא ,רוחב םוצ ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה ,?דאּפש ַא טימ טעברַאעג טציא

 רעדייא רע טָאה ןגעווטסעדנופ אפער יילא ןוא טסורב ןיא ץעז א ןגירקעג

 / םענופ גיוא עטשודיחרַאפ סָאדר ךיז רע ןעזרעד ,םיא דךַאנ ןעמוקעג ןענעז יז

 .עשזעוװ רעד ײב ןײטש א טימ .טנאה } ענעביוהעגפיוא סעקנָארעװ ןוא רעגייז

 .עקטמַאקנווטש ןימ רעלעוצעפס  ַא 2 { 5
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 עװָאנסָאס ,עשיליוּפ ַא ,םעּפיוטס ףיוא קירבו ַא ןעגנַאגעגרעבירַא זיא רע
 .װָאנאילוא ןיא ןענופעג ךיז ןוא ,ענרעזימ ָאד יא סָאװ ,ןאק ןרעביא קירב

 .קעטסָאװכ טניוװ'ס וװ ,ףױדַא?גרַאב קידנעײג ,טגערפעג ךיז טָאה רע

 טשינ -- ןשטנעמ עטנגענַאבנָא יד טגָאזעג םיא ןבָאה .--- גערב ןכעֿפ --

 .ןקעלַאצעינ ןופ טייוו

 זיא סא ,טשטַאּפ רעקניאיינ ַא ײברַאפ ,רעטייוו ןעגנאנעג רע זיא דַאנרעד

 :םעה ַא ךרוד ;ןרילַאק עקידגנילירפ ןיא ןרָאװעג טברַאפעגּפָא גנַאל טשינ טשרע

 ייברַאפ ;תוקרי ןוא ד-עמ ןופ תוחיר ןיא םעירּפעג ךיז טָאה טָאװ ,קרַאמ ןבעל
 ..םעפיק ערעטצניפ לצנערק ַא ןשיװצ לַאשטשָאק ןלַאיפַארַאּפ ןשיטיײצרַאפ ַא

 םענופ ןטרָאג רעד ןוא װענַאט רעד ןַאס םוצ סױרַא טפיול'ס וװ ,לטעמש קע םוצ

 | .קעלאצעינ ןאמצַאל

 עכלעוו ,ץנעדיזער עשיקַאפילפ יד ןעזעגסיױהַא ןעמ טָאה טרָא ןקיזָאד ןופ

 .ןכיײט עדײב ןופ ןעלּפָאנ יד ןשיװצ ?גרעב ַא ףיוא קישרַאנילק טגיילעצ ריז טָאה

 םעד ןעמוקַאב ןעמ טָאה ,דיז רַאפ ןוא ךיז רעטניה ןָאטעג קוק ַא טָאה'מ ןעװ ןוא

 עטײװצ יד ןוא ,טקידנעראפ טלעװ ןייא ךיז .טָאה ָאד ךעלמענ יוװ ,קורדנייא

 .ץענערג א םעּפע ןֹופ ,טלעוששיװצ ַא םעּפע ןופ קוחדנייא ןַא -- ןבױהעגנַא

 םינּפ ןטימ ןפעטש ךיז בוא ,ןַאס ןלעצכירש ,ןליופ םייז רענעי ןופ ןרָאװ

 ןא ,חמש רענעפַא ןא ןעװעג ןיא ,לשימעשּפ ןוא ווַאלסַארַאי וצ ,םַארטש ןגעק

 טַאה'ס ןוא ,זײרק:שנָאזיוָאה ןזיב שזַא דנַאנַאכרוה ןוא קימַאלג רעטעסילעגסיוא

 ,ךיט רעד ןוא ,רעקיגנערכײב ַא ,רעקידנצענערגײב ַא םניוו א ןזָאלכעג טרַאד ןופ

 מפַאנ ןפימ ךיז ןופ ןכעגעגּפָא יװ טָאה ,רילַאק:רעװַאשז א ףיֹוא רעטקידמַאזרַאֿפ

 | | | .קָאנַאס םירַא ןופ
4 

 ַײז

 21ײדַא זיא חטש םענעס קַאװַאבמוא ןטעטסארכעצ םיירב ,ןטסוּפ ןקיזָאד ןיא

 :ַאר רעמייב ןֹוא סעזָאל טימ ,רעטיול ,קימָארטשנלענש ַא -- ווענַאמ רעד ןלאפעג-

 ,טכידעג ןעוועג ןיא'ס וװ ,טקעװ רעדנַא ירמגק ַא ןופ רעכָא ,?כייפ ןיילק טנירע
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 סָאד טגיל'ס עכלעוו רעטניה ,רעדכעוו רעגישזעווז יד ןופ .קידלַאװ ןוא קישיווח

 .רהע עקיטבורפ רעגילבול יד ןוא שטשַָאמַאז עטקינַאגַאב עטקאהעגסיוא ןיוטש ןיא

 עקיױָאד יד קילב ןטימ קידנעגנילשגייא ,?ײװ ַא ןענַאטשעג ןיא ענסנעשטש

 ןביוהעגנָא| טָאה ןוא ,עקידרעדלעװ יד ,עגעי ןוא ,עשיפעטס טעמכ -- ןטננעג

 ףיפ רעד ןופ לעהעג ױױרַא ךיז טָאה'ס ןכלעװ ןבעל ,װענַאט םוצ ןזָאלּפַאדַא ךיז

 .דעֿפעביײש .עמרוָֿאק םימ טזעלנַאב ,קינַאג ַא טימ עלעזייח ךעלטימעג א דַאס ןופ

 ?רעד טשינ רע טָאה ,ןעזוצסיורַאפ ןעוועג םנקירעביא ןיא'ס יװ ,ןקעטס ַאווכ

 ,ןטציא רע ןיא ווז רָאנ ,גוב םוצ זַאטיװש םענופ ןעמיווש טלָאזעג פַאה דע .טשיוװ

 טשינ עמאמ םקעטסָאװכ מַאה סָאד ,שרעדנַא ץענרע רע רָא ערעיזַא רעד ייכ

 םענופ לַאנַאק ןפימ לדניווש -עד ןעמוװשענפױרַא זיא'ס ,} ליײװ ,ןגָאז טנַאקעג

 | יישנעדיזערפ ןַאפ

 םואימ יװ ,טלייצרעד טָאה ,רעירפ געש עכעלטע טימ ןעוועג וליפַא זיא דע ---

 | לַאפעגנױרַא זיא .ןָארַא

 :טקעטשעגרָאפ יוזַא ריא טיופ דיז טָאה ןינע רעד

 םיקסווָאבַארג רעביאנגעק טקנוּפ םערַאלקכ טָאה רעכלעוו ,ךעװַאדוט ןַארַא

 ;22 טָאה .ןַאטיװש םייב ץליהעג ןקיליב ןפיוא טעמַאקַאל ךיז מ ַאה ,ןַאדַאטסער

 פקיּפעצ ןײפ ױזַא דָאד טָאה'מ ןכלעװ  ,לַאנַאק ןפיוו קידנלעטשסיוא ,טפיוק

 ןפיוא לַאנַאק , :ךירטש ןקיד ַא םימ טגכײצַאב סעּפאמ עײנ יד ףיוא ןיוש ןיא ןוא

 | ."יקצישטשָאמ טנעריוערּפ םענופ ןעמַאנ

 ?ןעשעג זיא סָאװ ?ײװהעד ןוא

 טנַאה רענעגייא ףיוא ןבױהעגנַא טָאה לא סָאד לײװ -- עדָאװעיאװ רעד

 ףיוא ןפָארטעגנַא רעפיס קי דנעוט בָארג א טָאה -- עדַאװעיַָאװ רעיסעילַאּפ רעד

 ןסיירוצפיוא ףיוא ?ײװ ,תורפכ ףיוא טכירמעג ןיוש טָאה המישד:ןטסַאק יד .טיגארג

 ךָאנ וצרעד .ןעגַאילימ ןבָאה ןעמ ףרַאדַאב זדלעפ םענעפינַארג ַא טימאניד טיט

 ןביוהעגנָא ךיז ןוא עיצַארעדעפנַאק ַא ןסָאלשעג הביבס רעד ןופ תוררש יד ןכַאה

 ןראפ ,ןעגַאילימ עבָארג ףיוא ךיוא ,גנוקידעשטנַא ןגעװ סעצַארּפ א וצ ןטיירג

 ?רעסַאװ רעד ןזָאלּפָארַא ךיז טעוו'ס ןעװ ,לַאפ ןיא ןטפַאשטריוװ:שיפ יד ןק

 | | .ערעיזַא רעד ןופ לנופשי

 ןיא ,עשרַאװ ןײק ןוא .טכעלש ןזיא'ס ןַא ,ןעזרעד טָאה עדָאװג עיַאװ רעד

 ןסײצ יר רַאפ יװ רערענעש א !לַאנַאק רענייש אזא ,עיװַאנַאּפ -- :ןײרַא סָאלש

 טָאה טנעדיזערּפ רעד -- !ןרעַאב טנעדיזערּפ ןַאּפ -עד כַאז .שַאטס גיניק םענופ)

 ?עצ םער ןעמונעגנּפָא טָאװ רעימערּפ רעד ,ןעמָאנ ןוא ןעמָאנײב א טימ טרעַאב

 לָאז םע ,םוירעטסינומ:סטּפַאשטריװדנַאפ םעד ןכענעגרעביא ןוא ?ַאנַאק ןפעיר

 ךיז ןעגָאק סָאװ ,טײל טקישענוצ טָאה רעבָא םוירעשסיגומ מ סָאד ,ןעיר דעטייוו

 ;לופ טָאה עדָאװעיאװ ןַאּפ רעד זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ענעי ןוא ,ןכַאז יד ףיוא

 גונעג ןיא'ס .לַאנַאק םעייג ןיא ןגעמרַאֿפ שחכ זלמ ןבָאדגַאב טסיזמוא קידנעמשז
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 עטלַא םָּטד ןעננומיוצרַאפצוש טיט ןגרָאזַאב ןוא רעצכעטיירק יד ןקינײרוצסיוא

 =רָאי ןסיגראפ עכלעוו ,ןרעסאוו עקידגנילירפ עפש יד ןוא ,"ץכעמָארגנָא  עשיראצ

 .?לַאנַאק ןכעלגינעק ,,- ןיא ןטילפקעװַא טעוו ,רעלפר עד עקידתונכש יד ךעלרעי

 ןפימ ןבילבהַאפ ןיא ןָארַא ןוא ,גנויוב יד ןבעגענפיוא ןעמ טָאה םורא ױזַא

 ד ןלעװ'ס ןכלעוו רעכיא ,עּפַאמ רעד ףיֹוא דירטש םייב ,השבי רעד ףיוא ץליחעג

 קיהנעטַאקּפַא ,טווו-ּפ םעקַאסילפ יד טימ ;עמָאװב .רעבירַא טשינ סעװטַארט יד

 םוצ ,יי?אנאק ןכעלגיניק ; םוצ ןּפוטשכרוד דיז ,?ץכעבָארגנַא , .ענעספקאווראפ סָאד

 ןָא םינומרק ןופ םיא ןפוה סעּפָאלכ יד יװ ,* י"קינװַאשטימב,

 חוכמ ןוא .רעטציא ןענעז יז ווו ,רע טסייוו רשפא ,,ןענָארַא וצ טייג ---

 יה .ןקיטכענרעביא ָאד ןזָאל ךיא ןַאק הרירב:ןיאב זיא ,רענעל;טכַאנ ַא

 טשינ ךיוא טָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא ךיילג ןיא ענסנעשטש ןכלעוו וצ ,ןָארַא

 ףיוא ץיעגרע .סעקַאסילפ יד ןיז טנעמָאמ םעד ןיא ןענָאק'ס וװ ,טַארוקַא טסוװעג

 .ײז וצ ןבירשעג סנשצעל ןעמ טָאה ױזַא ,שטשידָארָאה טשטַאּפ .םעװטַארמ יד

 ?ףליהענ:רעטסיימ ןיימ ןבָאה רוא טפרַאד סָאװ וצ ןוא ---

 .וַאלּפס ןפיוא ןעמוקנַָא ןלעוו טלָאװ'כ ---

 ,ונ ?קַאסילפ א רַאפ ןַאּפ ַאזַא --- .פרעדנווועג ןָארַא דיז טָאה --- ?ריא ---

 .סַאּפ םעד טזײװ ...רימ טײמ ךָאד ןעמ ןַאק סָאד
 .טגנַאלרעד םיא טָאה ענסנעשטש

 קידנעופ קוק ַא ,ןוא טנעײלעגרעביא ןָארַא טָאה --- עכמיס טרַאבויל --

 ?החמש -- :טהזחענרעביא ,ןלורב עטזָאלעגּפָארַא יד רעביא םיא ףיוא
 | .ןַאמיש טסייה סָאד ,ָאװ ---
 ?קַאסילפ ַא רַאפ -- .ןָאטעג עשטרַאװ ַא ןַארַא טָאה -- ...סעּפע זיא סָאד --

 .עקַאט ןקעטסַאװכ טימ .סעווטארט ףיוא טעברַאעג לָאמַא ןיוש בָאה ךיא ---

 .היכש טשינ ןיא סָאד ?קַאסילפ ַא דײ ַא .סנײצלַא --

 ,ןביולג טהשמ ןופ,, :סײװ ףיוא ץדאוש ןענַאמשעג רעבָא ןיא סַאּפ ןיא

 .שידי ףיוא ןענכנעשטש טימ ןדער ןבױהעגָא םורעד רע טָאה

 .טשינ ךיא ןַאק שידיי ןייק ,טקידלוששנַא ---

 | !?טשינ יצ ,דיי ַא טנעז ריא רעכָא ---

 ,םותי ַא .זיוה:םימותי שיליופ ַא ןיא ןגיוצעגפיוא ךיז בָאה'כ רָאנ ,ןיב'כ --

 =ַאפ ןשיוװצ ןעװעג םיצ עצנַאג יד ךיֹוא ךיא ןיב ךָאנרעד .ךימ ריא טייטשראפ |
 | | ?ןענעק ךיא לָאז ןענַאװנופ זיא ,ןקַאיל

 ןוא ..7 תבש ןוא ?סטײרט ןסעגעג רדסכ טָאה ריא ,סע טסייה --

 | ?ינא הדומ
 ,ךעלריטַאנ --

 -ובעל, םורעווּפ וד טעברַא רעד ווב טָאה'מ :טור ַא -- ?שטיב,- טרָאוװ םענופ *

 | .ןגָאלשעג ,"טעוועשט
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 ,טכירעג ַא יצ ,הליפת ַא ײז ייב זיא חדומ יצ ןעוועג רעכיז טשינ זיא רע

 ןקידנע-ַאפ וצ ןייש ידכ ,םַאּפ םוצ טנַאה 'ד טקערטשעגפיוא םורעד רע טָאה

 זא ,ןגעקַאד טשינרַאג םתסמ ךַאד טָאה ריא -- .עמעט רעכעלרעפעג רעד טימ

 ?טעברַא ףיוא ןעמעננָא ךימ לָאז קעטסַאװכ

 25רוד ,טרעפשנעעג ןָארַא סטָאה -- ןפַאפ םעד ןנערפרעכיא זופ ךיא ---

 .ירפרעדניא ןגרַאמ טמוק -- דרָאב עכעליורג עגנַאל יד רעגניפ יד טימ קידנעמעק

 ַא ןיא ריפכױא רעד .טשטָאּפ רעד ףױא טזָאלעג ךיז טָאה ענכנעשטש

 םיקסע ןיא דיז ןזָאלנײרַא טשינ -- געװ ןפיוא טכַארפעג רע טָאה --- רעטושּפ

 טשינ ַא ןעוװעג ?ללכב ןיא סָאד .שידי ןײק טשינ ןָאק עמ ביוא ,ןדיי ןייק טימ

 רעד ןיא תמא סָאװ .סַאּפ סקעמיש טימ ןפיולטנַא וצ קנַאדעג רעשכַארטעגכרוד

 ץלַא ךָאנ טריטסיזקע סָאװ ,ןשטנעמ ַא ךָאנ ,רעשיטנעטיוא ןַא רַאנרָאנ סַאּפ

 ךעלנע ױזַא זיא'ס ןוא ,ענסנעשטש סָאװ רעטלע ןבלעז ןופ ,ץנעדיווע רעד ןיא

 ץלַא -- ןרינָאיטסעװק טשינ סע ןָאק עמ זַא ,עיפַארגָאטָאפ עטעװעקַאילכעגּפָא יד

 יד דעדָא .םזיטַאיריא ןַא ןעװעג זיא סָאד -- דיי ַא ןרעו רעבָא .קיטכיר ןיא

 : .ןפימעסיטנַא יד רעדָא ,ןעפעשט ךיז ןלעוו ןדיי

 ,טסעומשעגּפָא ךיז ןבָאה יז .ןעוועג טשינ זיא ןקַאשטינײלַא ןופ ווירכ ןייק =

 רעבירַא ןיוש זיא'ס .וָאנַאילוא ןייק ט נַא טס ע דג טס ָא פ ןביירש טעװ רע זַא

 2ַאב םעּפע טָאה'ס ןַא ױזַא ,קעװַאלצַאלװ ןופ ןרָאפפױרַא םעד טניז ןופ ךָאװ ַא

 .ןעװעג טשינ טשינהָאג ןיא ףוסל ןוא ,טשטָאּפ רעד ףיוא ןייז טפהַאד

 ,ןטעּפַאט ּטימ ןַארָאטסער ַא ןיא ,ןיקסווָאבַארג ייב קיטימ ןסעגענּפָא טָאה רע

 - םעניא ןרָאבעגקױא ךיז ,טינש ןשישעטשסיוהג ןפיוא ָאידַאה א ןוא טעפוב א טימ

 ,ןוז רעד ןגעק קידנעמערַאװסיױא דיז ,דמַאז ןפיוא ןגעלעג גנַאל ךַאנרעד ןיא ,ןַאס

 .מיײקרעכיזמוא ןוא טײקמַאזניא רעטעלּפמַאק ןופ ליפענ ןטימ

 לא ןא ,עמאמ סקעטסָאװכ טימ סעומש א ןיא רעבירא ןזיא טנוװָא רעד

 - ךיוא .גנומַאטשּפָא רעשינַאמצָאל ןופ ,קידװעריר טעװעטסַאבעלַאכ סָאװ ,עקשמימ

 ךיז ןבָאה ןטייצ עריא רַאפ ?שרעדנַא יװ ןרָאװ ,ןַאמצַאל א ןעוועג זיא ןַאמ ריא

 ,שרעדנא ןצעמע ראפ רעטכָאט א ןבעגסיוא ןוא ןטלאהעגסיורג סעגאמצָאל יד ךָאנ

 ךעלריטַאנ טָאה יז .דנַאש א ןעוועג טלמעד ןיא ,ןטמַאאב ַא רַאפ ?ליּפשייב םוצ

 רעבָא ,ןטסָאּפ ןכיוה ןקיזָאד םעד ןכיירגרעד טעװ ןוז רעד ךיוא זַא ,טכארטעג

 ןענעז ײז ןוא ,גנושײדַאב רעמ ץלַא טמוקַאב טלעג ,טרעדנעעג ךיז טָאה ץלא

 :סײמ ַא רָאי עטפניפ סָאד ןיוש זיא רע ,טרָאװ ןייא טימ --- ןרָאװעג טמערָארַאפ

 ןפיקסיוא ןכיגניא לָאז רע ןעעז וצ טשינ ץלַא ךָאנ ןיא'ס ןוא ףליהעג:רעט

 | .טנעטַאּפ א

 ןסײהעג טָאה װָאנַאילוא ןעװ -- ןטײצ ענעדלָאג ןעװעג דָאד ןענעז'ס ןוא

 ןבָאה רענעמטַאר עקיטרָא יד ןעוו ,רעכיירפסשע ןרַאפ ,רעטעפש ןוא ??,ענילוא

 רעטמירַאב רעד ןיא ןבענעגקױרַא , :טריטַאד ?ניז ןסיורג ַא רעשנוא ןשקַא יד
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 אב 2 װעג ןענעז'ס *...רָאי ןיא גנונעכער רעכעקטסירק םיול ָאנאילוא טָאטש
 ָאבַאז ירד עֶלַא ןופ ןכײט יד ףיֹוא ,םש ןטשייװ ַא טימ ,סעקַאסילֿפ עטמסיר
 : אב , ףיוא ןרעקוצמוא דיז ידב ,ץרעמ ןיא ןײרַא געװ ןיא ןזָאל ךיז ןנעלפ ײז
 | .טיטשַאב וד דעשניווצ ןטלַא ןרעטניח "פא י צ נא ק ,, םעניא ןציױּפָא ןיא ?ַארַאב
 ,ערעילָאכ ןוא םופיט ,עמושזד ןופ עטקינײרעגּפָא .ןימנאראק ןכָאװ ייווצ עט
 ברע ףיוא קידנעגנערב ,ןעמייה ערעײז וצ ןעגנאגעגרעדנאגאפ ךיז ךָאנרעד ײז ןעגעז
 רעניוז ,ךעֿפכיק:קינָאה רענורָאט ,סלבור ,ןקרַאמ ,סנדקוג עינעז ןדָארַאנ:עשזַאב
 ** ו אש ס ןשיסור ןוא ןֿפנָארב םענעדלָאג רעקסנַאדג ,ןבעװעג עמנוב

 ןכלעװ בילוצ ,סָאװ:סעּפע ,עמַאמ ,טכַארבעג סָאושסעּפע דָאנ ןבָאה יז
 ענסנעשטש טָאה -- ?סעקעילַאק רעדָא עטיוט ןרָאװעג ןריובעג ןענעז דעדגיק יד
 בילוצ .טלַאהעגנײא ךיִז םײצ רעקירעהעג רעד וצ רעבָא ,ןפרַאװוצ טלָאװעג

 ,ךיז רַאפ ןטלַאהַאב סָאד טָאה רע .טקידײלַאב ןיוקב ריז טלאװ עטלַא יד ?סָאװ |
 :ָאלכ , יר ןוא ,סענאמצָאל יד טאהעג ןבָאה םנדלוג ענעדלָאג יד זא ,סָאד ךיוא יו
 עבלעז סָאד טאהעג רעקיגיײװ רעמ ןכָאה --- א**+* !טםעקינדעשּפ , יד ןוא "םסעּפ
 | - .שינעמוקּפָא

 -- אב ,נעמ ךס א רָאנ לָאמ עטשרע סָאד טעב ַא ןיא ךיז ןפָאלשסױא ןכָאנ
 א יװ ענערעּפ ַא רעטנוא ,ענערעּפ ַא רעטנוא ךיוא רָאנ ,טעב ַא ןיא רָאנ טשינ
 ןבלעו ןגעוו ,ןגָאװ םעד ןטכיררַאפ םוצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,תוכלמ ַא יו ,גיוטס
 ;קעװַא ,טײצנַאטימ ךָאנ םוחַא ,רעטעּפש זוא ןוא ,,רייר  ַא ןעוועג ןטכענ זיא'ס
 .:עירַא | געוטסעדנופ ךיז רע טָאה םעד רַאפ ;חכושת ַא דָאנ ןעגָארַא וצ ןעגנַאגעג
 .טשטַאּפ רעד ףיוא טּפאכעג

 ?ןמ בויֿפ רַאפ ץנעדנַאּפסערָאק ןייק ָאטשיג זיא ---

 :אב עקניגנוי יד טרעפשנעעג 'ג טָאה -- ָאד זיא לָאמ סקיטציא ,ךעלקריוו ---
 טקנעדעג יז זַא ,ןענעכײצַאב וצ ,"לָאמ סקיטציא ,, םעד קידנהיטנעצקַא ,עטמַא
 .סַאּפ םעד ןטעמ לעװ'כ ---- .םיא

 רעכוזאב רעד זַא ,טביילנעג ףכית טשינ יז טָאה ,"עכמיס ,, קידנענעיולרעביא = |
 :עפ א ןָא רָאנ 2 שָאנַאו ענַאּפָאקיװ א ,םינּפ םענרענייטש ןוא עקסטַאװכ ןשימ
 ןעגַאק ןדיי רָאנ עקַאט) קידנביילג ןיוש ןוא !החמש ַא ןתמארעדניא זיא -- רעד
 ןכרוד טּפוטשעגסיוהא רענניפ ץיּפש ַא  מ םיא יז טָאה ,(!ןריקסַאמ ױזַא דיז
 .קינײװעניא ווירב ַא טימ ןביולג סחשמ ןופ סַאּפ םעה ?רעטצנעפ

 רעייז ןיב'כ --- ןבירשעג קַאששינײפַא ַא טָאה -- !קעמיש רערעימ
 ףרָאד ןפיוא ןרָאפסױהַא טנָאקעג ךעפדנע טסָאה סָאװ ,ןדירפוצ קרַאטש

 .ןלװט עמרוטקעג :
 .ווט 6

 ,םעקַאס !לפ עטסטלע -
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 :עֶג לָאמ ליפיֹוזַא ריד ךָאד בָא .טניאעג ןייד םימ ןּבעגּפָא דיז |
 רַאפ ןעװעטַאר ךיז טזומ ןוא טָאדדַאב ןענעז ןעננול ענייד ןַא נָא

 :קיצרַאה ךיד ןסידג עלַא .טביפנעג טשינ רימ טסָאה רעבָא ,זיירּפ ןדעי

 ענילק יד ןֹוא קענַאי עילימַאפ יד ,ןרעטלע יד ,עילעּפ ישעכַאכ יד

 רעד .רעמ רעדָא רָאי ףניפ ןרעװ טלַא טשרע טעװ עכלעו ,עלושזדַאמ

 טוומ ֹוד רָאנ ,ןפלעה ןרעג וליפַא ריד טעוו ןוא ןייא טקיליו רעטעפ

 ןיז ןייק טָאה'ס ,ןפלַא םעד עװענַאש .עטסַארּפ ףיוא םיא 'וצ ןעמוק

 ןייז ןענַאק טלָאװ רעב וװ ,ןשטגעמ א ףיוא ןזָאלב ךיז טסלַאז ,טשינ

 טזײװ רע םגה ,ןצרַאה ןפיוא םיא טגיפ ?רוג ןייד סָאװ ןוא עטַאט ןייד

 : .םיהַא טשינ ריד סע

 ןיא .ןעגנערברַאפ ךעלקילג ַא שטניװ ןוא קראטש ךיד שוק'כ

 .גרעב יה

 .עינַארֿפ ןייד

 ףיוא טפשמרַאפ סָאװו ,קָאריװ ַא טרַאװרעד ןעשזדַאמ .רָאלק ןרָאװעג ןיא ץלַא

 ןיײז ףיוא ןעוועג םיכסמ טָאה ײטרַאּפ יד .רעגנעק ףיוא ךיוא רשפא ןוא רַאיו ףנופ

 ןיוש ףרַאד עמ .ןענעדרָאנײא סָאד ףרַאד עטסָארּפ רכח ,עינַאּפש ןייק רָאפסױרַא

 טשינ ןפמעק רעלדנע ןָאק עמ .סעװטַארט יד ףיוא שינעטלעהַאכ ןייק ןכוז טשינ

 .טגַאה ןיא רעװעג טימ ,ןפָא רָאג ,רענייטש טימ טשיג ןוא שיגענרַאברַאפ ןופ

 עיצנָארכ יװ ,טַאיװָאּפ רעדאנערג ןיא ,תמא ןַא סָאװ ,גרעב עטנַאקַאבמוא ןיא

 רענעגיא רעד ראפ ,םירעיוּפ יד ראפ דרע ראפ יוזא טקנוּפ רעכַא ,ןעגנוזעג טָאה

 | ...ןקיוּפ ןיא סָאװ ,ךַאז

 ןעמונעג ריז ןוא ,ןעגָארַא וצ קידגעײגנירַא טשיונ ,טרעקענמוא ךיז טָאה דע

 .ןגָאװ םענופ רעמייל ןטעקסאדטעג םעד רעביא טעבהא רענעסירעגרעכיא רעד וצ

 טײג טעברַא ירד םָאװ ,ןרעדנוװּפָא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה עמַאמ םקעטסַאװפ

 | ...קיטַאלג ױזַא םיא יב

 ,טורעגסיוא ךיז טסלָאװ -- טגָאזעג יז טָאה --- ןבילברַאפ דשפא טסלָאװ ---

 | .מײקשיטַאכעלַאב רעד ןיא ןפלַאהעג ריס דיוא ןוא

 ?גנונעג ַא ןיא ןפָאלש ,טסעק עשיטייל ףיוא ,געט עקיאור עכעפטע ,ךעלקריוו

 ונוצ טלָאװ ץלַא סָאד -- ,טפול רעשירפ ףיוא טשעבדַא ?סיבַא ,םָאמ רעקיד

 .טּפעשרעד ןוא טרעטַאמעגסיוא רעײז טליפעג ךיז טָאה רע .ןעמוקעג

 ןײק ךיז ןזָאל וצ יחכ ,גָאלשרָאפ ןקיזָאד םעד ןעמונעגנָא רשפא טכָאװ רע

 אפ

 ןפיוא ןדיי ייווצ ןעמוקעגנײרַא ןענעז'ס רעבַא ,בצמ ןרעסעכ א ןיא עינאפש

 ,טיולּפ ןרעטניה ןופ םקוקענגירַא רדסכ ןיוש יז ןכָאה -עירפ ךיוא .ריורָאּמ

 :עשט רעטסופ תמחמ ןיוקב ןיא םָאד זַא ,טכַארטעג ןגעוטסעדנופ טָאה רע רָאנ

 .טײקעװַאק
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 ?דיי ַא ךָאד טנעז ריא רעכָא ,רעביא ןשעב רימ ---

 דדוד .ילמעטש ןדעי ןיא יװ ,ןגַארפעצ לענש ץילב םינּפַא ךיז טָאה סָאד

 ןקיזָאד ןבילוצ זיא עכלעוו ,קעטסָאװכ רעד בילוצ ערקירּפ ןעוועג זיא'ס .ןענַארַא

 .ןָאפ טנַאקעג -ע טָאה סָאװ רָאנ ,קערוב ַא יוװ ןרָאװעג םיור דשח

 ?ךײא סע טיינ סָאװ ןיא .ןגַאז רימָאל ---

 ?תבש םיא סָאריּפַאּפ ַא טרעכייר ןוא ,תכש םוא טענרַא דיא ןֹוא ---

 2רעביא עקיזָאד יד טשינ ;עקרענָא ךיא ,ריא טעז ,ונ ...םעד ןגעװו ,דַא --

 ?גונעג םתסמ זיא סָאד ,דיי רעויסערגַארּפ א ןיב'כ . םנביוקג

 .טקוקעגרעביא דךיז ןבָאה ײז

 ?ןטֿפַאהרַאפ וצ דיז זדנוא ייב גנַאפ העדב ריא טָאה יצ ןוא --
 | / .ןעעז ןעמ טעװ סָאד ,טשינ םייוו'כ --

 -יז טעװ סָאד לײװ ,ןָא טשינ טבייה ,רעקַאנק ַאזַא טשינ טיײז ,יוא --- 

 .ןקידנע .טכעקלש

 .םיולּפ פייז רענעי |ן פ ןשטנעמ םירמח ףיוא טלטײפעגנָא םיא ןבָאה ײז

 מונ ריז ןשיווצ ןבָאה רימ 3 לאה גיופ סָאװ וצ ,קעטסַָאווכ זדנַאַפ ערעייפו ---

 ;קעװַא םיא טסייה .רעגייטש ןשינכש ַא ףיוא ,טוג ןבעק רעטייוו ןליוװ ןוא םבעלעג

 !טשינרַאג רַאפ ,ברע טשינ טשינרָאג רַאפ ןענעז רימ .ןײג

 ,סַאנ ןֹופ טרַאּפשעג טָאה סָאװ ,ןומה ןפיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה ענסנעשטש = |

 :ַאטס ןקילייה םענופ גָאפ םעניא ?עגנַאלַאפ, יד יװ ,רערעטצניפ ןוא רעדליוװ ַא

 ןַא ,םרעדנעענ ריא ךיז םָאה םינּפ סָאד סָאוװ ,קעשסָאװב רעד ףיוא ...וַאלסינ

 טזָאלעג ,ענערעּפ יד ןבענעג ןדיי ַא טָאה יז סָאװ ,םעד בילוצ עטלסיירטעגפיוא

 טימ ןָאפעג טבַארט ַא רע מָאה --- ?סענַאבמָאכַאז עליוה, !ןקישכענרעביא ןדיי ַא

 .קורדסיוא טקעשאפטס

 5עוו'כ .ןבײלברַאפ גנַאל טשינ ָאד לעוו'כ ,עיװָאנַאּפ ,ךייא טקיאוהַאב --|

 | | .ןײגקעװַא ןוא טעברַא יד ןקידנע רָאנ
 גָאיעג ַא ,רענייטש טימ רעגעפרָאװַאב ַא ,ןעגנַאנעגקעװַא רע זיא טכַאנרַאפ

 ךופ ןגירשעג גנאל ןעמ טָאה -- !ץנש ,ץגש -- .ןאס ןרעבירא זיב שזא רעט

 געװ ןטימ קידנפױֿפטנַא ,ןגיױא יד ןופ ןדנווושרַאפ טשינ יא רע זיב ,גערב םענעי

 .וודַאווזַא- ןייק

 הע טָאה ,טכַאנ רעכלַאה רַאפ ןעמוקעגנָא זיא דע ןיחוװ ,וװודַאװזָאר ןיא

 ןײק גוצ א .לאזקַאװ ןפיוא ?אזשראוו םעניא ירפרעדניא זיב ןציזרעביא טזומעג

 ףייא טצעזעג ךיז רע טָאה .ןטונימ טימ ןביז ףיוא ןדכָאמעג ןעוועג זיא עשרַאוװ

 ןוא ןגיוצענסיוא ךיז ,ןרָאװעג קידייפ זיא לאז רעד ןעװ ,ךָאנרעד ןוא ,קנאב א

 | יי .טלמירדעגנייא

 :ניה ײדעכַארק ַא ןוא ויטָאמַאקָאל .ַא ןופ ףייפ א טקעװענפיוא םיא טָאה'ס

 םשינ סָאד ןיא יצ ,קנאדעג םעגופ ןעגנורּפשעגפיוא ןיא רע .רעטצנעפ ןרעט
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 ןקעקניט ןיא ָאד ןוא -- ןָאט קוק ַא ריש רעד וצ ןפָאלעג ןוא ,גוצ ןײז לָאמַא

 ץעמע םיא טָאה ,ןגיוא יד ןיא ןָאטעג גָאלש ַא טָאה ןײשנגָאט יד ווו ,גנַאגכהוד
 .טמערַא יד ןיא טּפַאכעגני

 | !ענסנעשטש ---

 קעדַאלר ןעוועג ןיא סָאד .רעטצנעפ םוצ טיירדענכיוא ןצעמע םעד טָאה רע

 .קַעדַאלוװ רעטעמשַאקעצ רעד ,עדבעשז
 ?ןעמונעג ךיז טסַאה ןענַאװנופ וד ןוא ===

 ךעלקערש דיז טסולג עס .ריב ךָאנ טּפַאכענּפָארַא יז בָאה'כ .גוצ םענופ ---

 רעד דעכיא  טפַלקענ ם םיא דע טָאה -- !ןעיירפרעד סָאד דיז יײז ןלעװ ...ןעקנירש

 .דיירפ תמחמס טקירדעגוצ ןוא .עצוולפ

 ?ןײלַא טשינ סע טסייה טראפ --

 וה !טדָאפ ןלוּפ ץנַאג -- קנעלישּפ ץנַאג ,עיצוקעשז ץנַאג !טסייה סָאװ =

 ריד סע טסייה סָאד טָא .ןייג רימָאל !עצלעשַאװַאנ גָאט וצ טנייה ?טשינ טסייוו

 י"ב : | !שי בענע גַאב א

 .עשרַאװ ןייק טעליב ַא כָאה'כ ,ורוצ ןָא

 ,ןסירעצ דעקיטש ףיוא דָאד רימ ןטלָאװ יז !דייר ענעפהַאװעגכױרַא ---

 | | !ןרער ֹוצ סָאװ ַאטשינ ...ןזָאלּפָא ךיד טלָאװ'כ ןעוװ

 ---:ךעילָארטנָאק םוצ קודנעװדש ,גנַאנסױרַא םוצ טּפומטשענ םיא טאה רע ןוא

 0 ר

 !עיצַאנעלעד רעשירעוּפ רעד ןופ !זדנוא ןופ ןיא רע ,ךרוד םיא טזַאל

 קוק א לָאמַאכָאנ טכָאװעג .ןפוטשרעטנוא טזָאלעג ךיז טָאה ענסנעשטש

 :עניצ יד רַאפ ןעקנַא ,לרעמעק:מזק ןפיוא .טננוי רעיצוקעשז ןײז ףיוא ןַאש

 2עצ .יויד- ןוא עצנַאג קוצפופ ןוא יײיװצ ןעוועג רָאד זיא'ס -- ?ןדנוב , עטקיש

7 

 ײ לָאמנייק ךָאנ ןיא . ,סגױזַא םעּפע ןעזרעד רע טָאה ןָארעּפ ןפיוא רעמַא

 .שינעעשעג םירג ַא רַאפ טייטש רע ןַא ,טליטעגּפָא ףכית טָאה -- ןעוועג טשינ

 .רעשירע'יופ ַא ןעװעג ןיא גוצ דעצנַאג רעד

 :םיֹורַא ןכָאה ,סקניל ףיוא יצ סטכער ףיוא קידנקוק ,רעטצנעפ עלַא ןופ

 .םעקווויעשטַאמ ,,ןעקטיה ,ךעלכיט .דעמינּפ עקידעכעל ןוא עמטנ !רבעגפ ַא טקיקעג
 טריצַאב ןעװעג ןעגעז ןענַאגַאװ עלַא ...עשװַאזַאמ ,עוואיוק ,שטיושיול ןופ ןעיַארטס

 .קָאטשניב:הנותח א ןיא יװ ןעוועג ןיא םוטעמוא ןוא

 טימ ,ןומה ןכרוד טּפוטשעגכרוד ריז טָאה ,ןָאנאװ ןייז ןריופראפ ,קעדאלוו

 :ןעירש טכפיײוװצרַאפ ַא

 ?!עװאיוק  ,עוַאוק ---

 !ָאד ,עגָארָאװ ,ָאד -- :ןגירשעגקירוצ םיא טָאה ץעמע ןיב



 וצ טנעה יד קידנקערטשסיוא ,רעטצנעפ םענעפַא ןיא ,ןפַאלעגוצ ןענעז ײז

 2םיוהַא ךעלהפוע יװ ןכָאה םיא רעטניה ,קישטנעשַאי ןענַאטשענ ןיא .,,ןענסנעשטש

 | .ךעלנני ןוא ךעלדיימ עטנאקַאב טקוקעג

 !ןעיצּפָא טעװ רע לײװ ,ח-בח ,םיא טמענ ---

 ןבָאה ערעדנַא ןוא קישטנעשַאי ,ןטניח ןֹופ טצעזעגרעטנוא דיז טָאה קעדַאלװ

 ןיא ,טקוק עגמורַא ךיז טָאה ענסנעשטש רעדייא ןוא --- שנרָאפנוט ןַאטעג ּפַאכ ַא
 .ןַאגַאװ ןטימניא ןעוועג ,םַאר רעד ןיא םיפפ יד טימ קידונּפַאלק ,ןיוש רע

 .ןענאטשעג ןענעז ןבעלרעד ,ןיקסיזַא נַאשעי קעילַאב ףיוא ןפָארטעגנָא טָאה רע

 עצנאג סָאד ..יקסװָאלָאשעיג קענַאי ,עמשזישז לַאכימ ,קימַאק עקשירַאמ :ערעדנַא

 ;םפרַאד ךס ַא םעד ץוח ...טלושעג ןעשזדַאמ טימ טלמונַא טָאה רע סָאװ ,לרעמעק

 :ץיליפַאפ יד ןרעה רעדָא ןעעז ןופ ןיולב רעדַא --- עטנַאקַאב טוט ,םישַאבעלַאב

 עדעדנא ןופ ןששנעמ עטנַאקַאבמוא -- ןעעּטוק עקידרעטייוו יד ןיא ןוא .ןעמענ

 םושעמוא ןופ טָאה'מ זַא ,טכאדעג דיז טָאה'ס זַא יױזַא ,םירעיוּפ ץלַא רעבָא ,ןשנַאק

 - .פרָא ײנ ַא ףיוא ךיז ןצעזַאב ןופ בוט=מוי ַא ףיוא סעּפע םזָאלעג ךיז

 םַאלַאה ןכָאנ טנערפעג רע טָאה -- ?ץעגרע סָאד זיא וװ ,עצקעשַָאוװָאנ ---

 | .רעשרעוו ןוא ןעגנוסירגַאב עטשרע יד ןופ

 -- לפרעד ןײלק ַא ,טַאיװַאּפ רעקסרָאװעשּפ ןיא ,טײװ טשינ ָאד טָא --

 ןטרָאד ןופ ןוא ַאד ןופ טרעלקרעד םיא ןעמ טָאה

 !ץעיּפָאק סעשזיפ לאכימ .ץעיּפָאק ַא ןעשטנעיוש טרָאד טעוװ עמ --

 יד םימ גנוריגע- יד ןוא ןעֿפמַאזרַאפ ךיז טעװ גנורעקלעפַאב עצנַאג יד ---
 !עדער א ןטלַאה טעװ ןדיר ןוא .ןּפוקסיב

 טנױױדַא םיא טָאה --- ץעיּפָאק ןרעטניח ןופ ןעמוקריפַא טעװ * סָאפיװ ןוא --
 .קישפנעשַאי ןײרַא רעיוא .ןיא שעקשושעג

 ןבױהעגנָא ליטש יוזא ךיוא טָאה --- ?עיטסענמא ןא ןעוועג רשפא זיא ---

 ?ננוקישרַאפ ןופ ןרעקוצמוא ךיז טביולרעד םיא זיא יצ --- .ענסנעשטש

 ** ןופ ןניוא יד רַאפ ןזדיר וצ ןײנסױהַא טרָאפ טעװ רע רעבָא ,ןיינ --

 ,זדנוא טימ ןיא רע יצ :ןרעפשנע ןזוס דענעי פעװ טלמעד ןוא ,ןסַאמ עשירעיופ

 ?ןגעק רעדָא

 :רַאֿפ ענסנעשטש ךיז טָאה -- ליפשנלאגפ א סע טסיײיה סע זיא ---

 .רימ ןרָאפ .ןַאמ וצ קוק 8 יאדכ זיא'ס ,סָאװ ונ --- .טכארפ

 עוואבאז אזא -- .טרעכיזראפ עלא םיא ןכָאה -- ןרעיודאב טשינ טסעוו ---

 | א טרעדנוה ןיא לָאמ ןייא ןעמ סָאה

 צוא רעכלעוו ,/ טסָאופ-.ל,ט,9, ווטרַאפ-םו רעיוּפ רעד ןופ רערופ רערעגַאוצקַאער -

 .ןליוּפ ןופ ןכָאלטנַא ןעו רעג טםיוצ רענעי וצ
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 ןַאפעג גערפ ַא טָאה -- ?ןרָאפעג ופסיב  ךדעלטנגייא  ןיחוו ןוא --

 טרַאד סע ךיז סָאה יו .עקצעיוועופו ןרק רעד ףיוא ןעוועג ךָאד טכיפ --- ,קעראקו
 ?מפקידנערא

 .םיורב ןדאפ ןעקנַאדאב ךיא ןומפ לכ:םדוק ?טקידנעראפ ךוז טָאה'ט יו ---

 !עקרַאלקס עכעלנייוועג א ...ןטרָאד ךיא סיײוו ,ע--

 ךייא סע לעװ ךיא .עכעלניײװעג ןייק טשינ זא ,טוג רעײז טסייוו ריא ,ןייצ ---

 ערעייא ןכַאה רימ יו ,"ןדנוב , יד טָא זא ,ןגָאז רַאנ ךייא לעוו'כ ,ןרזחרעביא טשינ

 רעד ֹוצ טארוקא ןעמוקעג ןענעז "ןדנוב , יד .טָא ןא ,ןפורעגנַא סנבַאל:פיורב

 ןגעװפסעדנופ ךיז ןבָאה רימ .לָאמש ןטסאהעגנ ןסע ןטימ ןיוש טָאה'ס0 .םיוצ

 .סעקַאיגישזדנעילַאג יד טקישטנוצ טשינ טָאה'מ ןענאוו זיב ,ןטלאהעג

 | ?טלמעד ןוא ---
 טַאה'מ .טזָאלעג ךיז טָאה'ס יװ ,טקידיטראפ ,ךעֿפריטַאנ ,ךיז רימו ןכַאה --

 ןעמ טָאה ערעזדנוא רעבַא ,לָאטיּפש ןיא טריפענּפָא סעקשזַארד טיס ךַאנרעד ײז

 ,רימ ןופ טירש רָאּפ ַא ,ןעמ טָאה ,לשמקל ,לרוחב ַא םענייא .רעקרַאטש שעגרהעגנָא

 טימ ןגירקעג רָאנ ,ןַאטעג סיר א םיא וצ ךיז בָאה'כ .טעועטארמעצ ןצנאגניא

 :םוש רעפלַא ןַא רענייא ךיס טָאה קילנ םוצ .ּפָאק ןיא ןוא טסורב ןיא עכלַאק א

 .ןייזטסוװאב ןָא ןכעלעג ןיב'כ ןעװ ,ץאלפ:טכאלש םענופ טּפעלשעגכיורא רעט

 ןעמ טָאה ןָאזרעּפ קיסיירד ןוא ןביז .טרישסערַא ןעוועג ךימ ןעמ טלָאװ טסיזא

 | .טריטסערַא

 ,טריטסערא ט טָאה'מ/ םירבח יד ןופ ןעמעװ ,ןענעכערסיוא טלַאװעג טָאה רע

 עמסופ םָאד ןענעז ַאד + עקיזָאד יד ראפ זא ,טכַאמעג רָאלק טייצ רעד וצ דיז רעבַא

 ע ןפָאלעגרעבירא ןווער ןיא ןיוקב ןיא רע .ןעמענ:עילימַאפ

 קענאי ןוא עקנָארעװ ףיוא ,עטסטנעָאנ יד ףיוא קידנמלאה-אפ ךיז ,המישר

 .יקסרויאכ

 ?עשזדאמ ןֹוא --
 םענעי ןכענראפ טשינ םינּפא טָאה .ריא ןגעװ טגערפעג טָאה קישטנעשאוי

 .עמיָאד ןיא רעמוז
 ראפ טריפעג סטָאה יז .םערוטש ןראפ טּפַאכעג ןעמ טָאה ןעשזדַאמ ---

 ?טוצ .עווארפס עזָאלסגנונעפָאה ַא .ןכאז ערעדנא ךָאנ ןוא שזדָאל ןופ טלעג ןדנוא

 .רַאי ףניפ ןטסקיצניוװו
 ןגעוו ןגָאז םעפע רָאנ לָאז רע ,טרַאװעג םאזקרעמפיוא ןבָאה רעיצו קעש. יד

 =עגוצ ןענסנעשטש ןבָאה נוצ ןופ רעדער יד דעכָא ,ןירעופשטננוי יד עטרבח רעײז
 םָאװראפ :קישייװ ןוא שנוב ןיב -- "!טשינ רַאפ עמ ,טשינ רָאפ עמ, ;טפיּפש

 2נָאפ רעד וצ ךיז רעביא ןייגוצרעבידא טכיוק יוזא סָאד זיא יצ !?טשינ ןעמ רַאפ

 ---ץלַא םעצולּפ טרילראפ עמ ןעוו ,טפאשקנעב סיֹוא ןעניז ןופ ּפָארא טשינ ,גנונעדרַא

 4 ...דיירפ ןפאשראפ ןוא .טנרעלעג טָאה סָאװ ,ןשטנעמס א ,עטבילעג ַא ,עמטרבח
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 -- .טנגוי רעד טגָאזעג רע טָאה --- ןענווועג ןעמ טָאה קויירטש םעד רעכַא/ --

 .ןענווועג ןדנַאלדנורג ייב ךיוא ןעמ מָאה ןדנוא רָאנ

 : ?טכיירגרעד ףופ:לכ:ףוס ריא טָאה סָאװ ןֹוא --
 ,רעדמערפ א סעּפע ,רָאדירָאק ןפיוא רענעי ןוא .טהעקקרעה טָאה ענסנעשטש

 -י - .ֿפםקא ירד טימ ןגיוצעג זיולב טָאה

 ...ןשָארג קיצנָאװצ ןוא  ייווצ בילוצ ןעגנערכמוא ןשטנעמו ?יפיוזא ---

 ךיז טלדנאה'ס -- טּפאכעגפיורא םיא ףיוא קעדאלוו ךיז טָאה --- הטוש ,וד ---

 טסייד םטָארט דָאנ טָארש ,?לכב ןבעל רעסעכ ַא ןגעוו ,ןבעל םעד ןגעװ ָאד ךָאד

 קיצנָאװצ ןוא ייווצ לײװ ,גנ'רג יוזא טשינ ץַאש םנשָאהג יד ךיוא ןוא !סיורא ןעמ

 ?סיוא טכַאמ סָאד ?פיוו ,ושסייוו ,גָאט ַא עזָאלטעברַא טנזיוט ףיוא טקפכעג ןשָאהג

 :רעד ,עקשיראמ טשימעגניירא ךיז טָאה עיסוקסיד רעקידנסקאוונָא רעד ןיא

 ןוא ,סעצולָאיששיװ יד ןטקאהעגרעטנוא ןבָאה רָאדירָאק ןופ םענעי ,לאכומ דָאנ

 ףמאק ןזָאלסימַארּפמָאק ןוא ןכעלסימָארּפמַאק ןשיװצ ?גנאהעג ןצרוק ןקיזָאד ןתעב
 רע ןיא לרעמעק ןשימעטעזאק ןַײז טימ ןזא ,שוריפב ןעזהעד ענסנעשטש טָאה

 .ײטױאּפ?םירעיוּפ רעד ןֹופ גייפ םעניא עקנישזַאר א יװ ָאד

 רע טָאה -- !?הנותח רעדמערפ ַא ףיוא ןכַארקרַאפ ריא טנעז םָאװ וצ ---

 גוצ רעד לײװ ,ןשַאלעגנייא ךיז טָאה תקולחמ סָאד ןעוו ,ןקעדַאלװ ןָאטעג גערפ ַא

 ןראפ ןופ רעדורעג סָאד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס ,רעײלָאװאּפ ןייג ןביױהעגנָא טָאה

 ךיז זופ רע ןַא ,קידנעופ גָאז ַא ,ןדנוװשרַאֿפ זיא קישטנעשַאי ןוא ,ןגייטשסיוא

 ךַארב א ראפ סָאװ וצ -- .ןענַאיגער ערעדנא ןופ דעריפנָא יד טימ ןקידנעטשראפ

 ?ייז טימ ריא טרָאפ

 ,ןזייוו --- רימ ןבָאה עכאנפיוא עשיניײראפָארּפ אזא  !ןזייװאכ) וצ ךיז ידכ --- 

 .ןירג, זיא טפאשמירעיוּפ עצנַאג יד, טשינ ןַא !

 סָאוו רָאנ  ,קעדַאלוװ ! דעגנַאל רעד ןוא ;רערָאלק א ןעועג זיא רעפטנע רעד

 ןוא רעקיטפערק ַא ןעוועג לָאמַא יוװ רעמ ךָאנ זיא ,רעטילימ ןופ ןעמוקענקיר'צ

 | .טנַאזעג עשזדאמ טלָאװ ,דערעטיול א .רעלעה

 ?טסײװ קישטנעשאי ןוא ---

 :ןָאטעג נָאז א טישּפ רע סָאה לָאמנײא .ןָא ענוועּפ ךיז טסיוטש רע -- |

 ...ןעמ ןָאק םיא םימ ,םיוא טשינ טכַאמ'ס *!סעצווָאישטױװ עטכראפעג ערעייא,

 ::ָארפשייהנייא ןא ראפ סָאװ ,טרעדנעעג ךיז טָאה רע יװ ,טשינ הנשה ןייק טסָאה
 ןופ ּפעלק ענעי דָאנ ,ךימ וטסייטשראפ ,הסיפת רעד ךָאנ !ןרָאװעג זיא רע רעקיפ
 : : ן ,ייציכ יא רעד

 ןצנַאגניא רע טעװ ,רענייב יד ןכָארבעג לָאמא דָאנ ןּפַאכנירא טעוו רע -- |
 .רעקיטרַאפ א ןרעוו

 ךעלעמאּפ קידנרעוו ,טקו רעגיכראפ טכייל ריז ןבָאה רעטצנעפ םייז רענעי ןופ
 ;יפולס ענענוחושט ףיוא ?כעד א ןוא טעזָאלק א ,ןטיולּפ:סעטסוק ,ךעלנעוואבמוא
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 - םעּפע ףיוא עיזנעטירּפ טימ ןוא ענחעז'ס רעגייטש ןשיצילאג ןפיוא ץלַא .סעק

 .הכרעמ רערעקעב ַא

 ןוא רעדליּפעג א ,םעגָאגאוו יד ןופ ןדיש יד ןעקסאהט ןביוהעגנָא ןבָאה'ס

 ריז טָאה ןָארעּפ ןרעכיא ןוא ,םיורא גוצ םענופ ןָאטעג ץעז א טָאה רעדימראה א

 טָאה יז ,עסייה א ,עמענּפרעטראפ א ,עסאמ עקיבראפ א ןסינרעדנאנאפ ןבױהעגנָא

 ערייבעגיעיצַאּם יד טציילפראפ ,רָאדירַאק:גנאגכרוד םייב טגגערדעגנעמאזוצ ךיז

 ףיוה םענופ קורכ ןפיוא רעסיוועג טיירב א יװ טשיוהעצ דיז ןוא ןטייז עדייב ןיפ

 : = .טײװרערגיא געוטדלעפ םעד ןוא תואוכת יד יב טעה

 רעטגנעררעגפיוגוצ רעד ןיא ,עּפמָאּפ רעד וצ טראּפשעג ןבָאה ןענַאינעד עלא

 טשקחראפ זיא ץעמע ;ןעיַארטס ןוא ןטקעלאיד טשימע:געמאזוצ ריז ןבָאה עסַאמ

 ןוש טָאה שרעדנא ץעגרע , רעטקַאד א תילוק ףיוא טד /רָאםעג טַאה'מ ,ןרָאװעג

 ןוא קָאלטעג א ןעװעג ןיא'ס = -- סעכורט עריא טוװ רּפעגכיוא עילעּפַאק ַא

 .רירַאי רעקידהנושמ ַא ןוא םעראילעג א

 יד ןופ םינונחת ןטעבעג טָאה -- !רעטסעווש ןוא רעדירב עקיצראה--

 ןיא רעטעדײלקעגנ א ,ןשטנעמ רעקידשפג:תריסמ ןוא רעכאווש א ןכימש:עיצַאטס |

 זיא וצרעד ;רעּפרעק ןטציוװושראפ ןפיוא ךיפ ןצראווש ןופ רעטינר א גטהנותה ַא

 --- .רעגלַאק ןטעילאמכָארקעג ןסיײװ א ןופ סעשטשעלק ןיא ןעוװעג ןדפאה ןייז דא

 ...טסעג עכיפ

 ו עּפורג רעקידנבעגרעד רעד ןופ ןעוו ,טנװָא ןזימ ןגירשעג יוזא טלַאװ דע

 .ןָאטעג עקיה א טשינ ןוא קישטנעשאי ןטַארטענמיױרא טשינ

 !טנַאה ַא ןבייהפיוא לָאז ,ןעקנירט ?יוו"ס רעװ --

 :עגנָא ריז ,ןָאטעג עיאװ ַא טָאה ,טרָא דעקקיפיײװ א ןיא ןפָארטעג ,ןומח רעד
 ,ןמ

 .טגעה טגזיוט טימ ט|יּפש

 לָאמ טײװצ א ןָאמעג עווער א שאי טָאה -- !לװײט םוצ ,רָאנ טַאש ---

 עגעגיױװעגּפָא ןצאז ןרעדיילש ןביױהעגנָא ,טפיטשעגגיא לסיבא רז טָאה'ס ןעוו ,ןוא

 ןוא ,עצלעשָאװַאנ ןיא רעמענורב קיצגָאװצ ָאד ןענעז'ס -- :עכעפדנעטשרַאפ ןוא

 םירעיוּפ טנזיוט טרעדנוח ײװצ !טנזיופ םרעדנוהו ייווצ א ןעמוקעגנָא זיא םלוע ןא ולס

 ימ .סעינָאלב רעקסנעשזג יד ףיוא גניטימ ַא פא טנעמַאמ ןקיטציא ןיא ןטכאה

 םענופ ןזָאל ךיז ןלעװ ענעי ןעװ !עטצעפ יד ןענעז רימו ,עטקיטעפשראפ ןענעז

 -רעסאוו עצנאג קסָאה ןעקנירטסיוא { דגוא ײז ןלעװ --- עצלעשָאװַאנ ןייק גניטימ

 ,םעקרומ ןוא סעקטַאלַאּפ יד ןופ ץלא ןסעפיו ,רעמעגורכ יד ןופ

 .םוטעמוא טרעהעג ןיוש םיא טָאה'מ ,טֿפומשעגניא ךיז טָאה'סי

 טקישעג .רעזויושכעװ א א טקישעג ןדנוא טָאה טעטימַאק:ריזינאגרַא רעד ---

 .וייּפש ןוא רעסַאװ וצ ןעגנערב זדהנוא טעװ רעכלעוו ,ןהשימ ַא ,ןגָאז וצ ױזַא ,זדנוא

 :?ראפ ןראפ טגײנראפ קישטנעשאי ךיז טָאה -- !ןסירגאב רימ ,ןסירגאב רימ

 םוצ ךיז קידנעװרהפיוא םעטּפַאר ןוא ;ָארטס:תיוו םעד יא קַאילרעכ זטציווש
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 טםיוא ,סקוװנַא;דרָאב ןכעליולב א טימ םינּפ קיכעלייק רעלנעוואב ןייז םימ םלוע

 !טרינילּפיצסיד ןלעטשסיוא ךיז רימָאל ןוא --- .טסיטרַא ןא יו ,טנעה יד ןביוהעג

 סָאװ --- !ןרילרַאפ ,וצ םייצ ןייק ָאטשינ זיא'ס לײװ ,קענש ןלעטשסיוא ךיז רימָאל
 לעװאיוק זיא וװ !עװאיוק !גנונעדרָא ןַא ןיא ,ןטסלענשמוצ

 | | | 6 ןַָאד ןענעז רימ --

 .עלעדנעפ ןטימ רענָאיצילימ ןבעל דיז טלעטש !געװ ןפיוא ןײגסױהַא --

 | | | - !?װעשטַאכָאס

 | | !װעשטַאכַאס זיא ָאד ,ָאד --

 - ,גנַאגכרוד א רעבָא ...רעוואיוק ןטצעל ןכַאנ ךיילג !געװ ןפיוא ןײנכױרַא --
 :עשמירפ עינַאּפ ,ךיז ריא טּפומש ןיהווו !גנאנכרוד ןכקעװַא עשז טכאמ ,ןשטנעמ

 :יהצור א טימ ,סעקעלוק יד טימ רענעי ןוא ,טארוקא זדנוא ךָאד םרימקופ עמ ?עפ

 | !ןעז סע טעװ ןליוּפ ץנַאג -- סוזעי ,עבמסעגנ רעש

 :יושעצ א טימ ןאּפ א ןקישטנעשאי רעטניה טקרעמַאב ןעמ טָאה טציא טשרע

 ףיוא טעּפארדעגפיודא ךיז טָאה רע .רעטינראג;טרַאּפכ א ןיא ,ענירּפושט רעטרעב

 ףעדעי ןוא ,ןעעז ןילא ,ןרעה ץלא טלָאװעג טָאה .עמלעש רעד ,טערב:רעשצנעפ א

 יי | .טַארַאּפַא ןַא ןופ םלוע ןיא טעוװעליצעג ענה

 ,ןיפ סױרַאפ ןעײג ןוא טפאשלעזעג:םליפ עשיליוּפ יד ןסירגאב רימ --

 רענערט:עיטּפאל יד !ןרעדנוװאב זדנוא ןֿכָאז טָאניק יד ןיא םכוע רעד זַא ,קיטרַא

 טימ ,טאראּפא םוצ ?לכיימש א טימ ,טכייל ,קנילפ !סיודא ןעיינ עקנעלָארטסָא ןֹופ

 | | !לכיימש 8

 .טריפעגנָא טָאה רע .שביילנעג ןיוש םיא טָאה'מ ,טגלָאפעג ןיוש םיא טָאה'מ

 םימ ןיא סָאװ ,עסאמ +עד ןיא ןוא ,עיצאזינאגרַא םימ ןָאטעג קעמש א טָאה'ס

 ןיא ןמיײז עלא ףיוא טרעדײלשעג ךיז ןוא שיכיטס ןעוועג רעירפ טנעמָאמ ַא

 .טָארט ןקידתופתושב א טּפַאכעגפיױא טָאה'מ .םָארטש רעקישאר א ןענַאטשטנַא

 קידנרימרָאפ ,געװ ןפיוא ןעגנאגעגכיורא ןיא רעטיײװצ רעד ךָאנ עיצאנעלעד ןייא
 | - .ןיושראּפ טנזיופ א םורא ןעמאזוצ ,גוצ םעד

 זיא'ם וװ ,ענָאלַאק רעד ןופ שָארב ןעמוקענוצ ןיא קישטנעשאי ןעװ

 ןעקשיראמ טימ ןקעדַאלװ ןוא ןענכנעשטשי ןעזרעד רע טָאה ,עוואיוק ןענַאטשעג - |
 | .גוצ םעד טנפעעג טָאה עיצוקעשז .ייר רעטשרע דעד ןיא

 !?קנעלישַּפ ןיימ תוחּפל ןזָאלברוד ,םעסעבָאל ,טנָאקעג טשינ ריא טָאה ---

 | ?אחרמ ןיימ ראפ
 ,ןטניה ןופ ןייג ןָאק קנעלישּפ ןוא ,ןדנוא ראפ ךיז לעטש אחר ןייד ראפ ---

 | | .תויחש ןייק ןכאמ טשינ לָאמ טיײווצ א רע לָאז
 א ֹב ,ןהשמ ןוא ןקישטנעשאי טימ גנונעדרָא רעד טָא ןיא טזָאלעג ךַיז ןכָאה ײז

 טי עצלעשָאװַאנ ןופ סָאכעלַאב ַא ,קעשטָאטָאּפ סלַא ןזיװעגכױרַא דיז טָאה רעכלעוו

 ןטימ ןַאּפ רעד ךיוא ןעגנַאנעג ײז טימ זא'ס .טעטימָאק םענופ דילנטימ ַא ןוא
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 ,טרימליפ רע זא ,םלוע םעד טעשארטסענ טָאה קישטנעשאי ןכלעוו שימ ,טַארַאּפַא
 .עשרַאװ ןופ רָאטקַאדער ַא -- ןרָאװעג טרעקקענפיוא זיא'ק יװ -- ןעוועג זיא רענעי

 .שזַאטרַאּפער א ןבײרשוצנַָא ףיֹוא רעהַא ןעמוקעג יא

 יז .רעפעפש טשינ ,רעגייזא טכא ,ןגרָאמירפ;רעמוז רענייש א ןעוועג זיא'ס

 רעכָא ,לטניוו ךעלכליק ךָאנ א ןופ טעלנעג ,טָארּפ ןפראש א טימ טרישראמ ןבַאה

 טָאה קישטנעשאי .רעקיציה א ןייז טעװ גָאט רעד זא ,ט?יפעגּפָא ןיוש ךיז טָאה'ס

 ,ןדָאב דעקישא טפור עס סָאװ ,ןדָאב ןגיה םעד ןגעװ ןקעשפַאטַאּפ טימ טעיירבעג

 עכלעו טימ ,רעטילימ זראפ רקיע -עד ,דחעפ ןוא םיריזח ןופ עינַאװעדַאה ןגעוװ

 .עצלעשַאװַאנ טמש עס

 ןפורענּפָא ןענכנעשטש וצ ךיז טָאה -- טכארט א זיולב רַאנ טוט ןוא ---

 רעניימ ךעלטננייא ןפורענסיורא טָאה ?כוי ןצנַאג םעד טָא זא -- רַאטקאדער רעד

 !עגעלַאק א
 לעשז ןיוש טשינ --

 ןשזיּפ ןנעוו טרשהעג לָאמא סע טָאה רעװ .שייקדעכיז רעלופ שימ --

 ודמנא .טסילאנרושז א דיֹוא ,ענעלַאק א רענײמ ,ַאלָאיּפָא טקעדסנא טַאה

 טאהעג טָאה עצלעשַאװַאנ ןַא ,ריא טסייוו יצ, -- ;רעצקעשָאװַאנ יד וצ םגָאזעג

 טננעג יד טקידייטרַאפ קירוצ רָאי 800 טימ טָאה רעכקעוו ,שזיּפ לַאכימ טיֵאװ

 נָא סע ךיז טָאה םעד ןופ .??ץיעיּפָאק א ףיוא דיז טגידרַאפ רע ?ןרעטַאט יד רַאפ

 טעטש ינקעווא ףרַאש ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,שנייה ךיז טָאה'ס ?יײװ ןוא .ןביוהעג

 יוד טרישערעטניאראפ טימרעד ךיז ןכַאה ,גנוקידײשראפגדנַאל ןופ ענארפ יד

 ץנאג רעביא ןזָאלבעצ ןינע םעד ןוא ייטראפ:םירעוופ רעד ןֹופ ןענאנרַא ערעכעה

 רעצלעשַאװַאג רעד טָאה סנטײצרַאפ יװװיוזַא ;ןפוא רעקיגײוטרעמ ַאזַא ףיוא ,ןליופ

 טָאה 1920 רָאי ןיא ױװױזַא ,ןרעטָאט יד רַאפ ד גַאלרעטַאפ סָאד טקידייטרַאפ טיַאוו

 ריא -- עציװאֿפסַאכשזעיװ ןופ ,ןטנַאק עכלעז יד ןופ בנא ,טיֵאװ רעטײװצ א

 ,עיזאווניא .רעשיטסיװעשלַאב רעד ראפ טקידייטראפ --- ?סַאטיװ ,דַאד טסיײװ

 ,רעיופ רעד .רעיופ ןשיליוּפ ןפיוא גנונעפַאה עקיצנייא יד טציא ךיוא זיא ױזַא

 !ןעועטאר ןוא ןקידיטראפ טעװ --- יימרא רעד ןופ ןָאיטסאב ןוא ןרעק רעד טָא

 לםתסמ טסיזמוא ףשינ נורא ןסיוועג א טימ רעכַא --

 ןפוא ןטסשוריפכ ןפיוא ליװ .ייטראפ:םירעיופ יד .ןפָארטעג םָאה ריא ---

 =עוּפ א טימ ןקעדשנָא .ךָאד ןעמ טעז סָאד ,רעוּפ ןפימ עיצַאנַאס יד ןקערשנָא

 שרעדנא .טכאמ רעד וצ ןזַאליצ יז ז לאו עמ ןרעדָאפ ןוא עיצארפסנַאמעד:םיר

 .שטייטסיוא טשינ עזערפמיא עצנַאג יד טָא ךיז ךיא ןַאק

 ...?םָאטיװ זא ,תמא סָאד זיא ---

 .סע טראוורעד עמ ,עלא ןביילג ססאפנדעי ,ןעמ טסשומש .יוזא  .םינּפא ---

 ןופ ןעוו ,ענימ סזדיר ןעז ןלעוו ךיא טלַאװ ,טדערעג קירוצ ןוא ...ןעעז ןלעו רימ

 ...טנאה רעטקערטשעגסיוא ןא טימ ןעמוקעגריפא םיא ןוצ טלַאװ ץעיּפָאק ןרעטניה

 ןשזיפ

5 2 

 ט 24

1299 



 דע ןעוו ןוא טיוקכעלנעמ רעקיזַאד רעד ףיוא ןָא ָאטעג לביימש א טָאה רע

 = םעד ןופ שינענענאב עקיזָאד יד ךיז קידנקעטשרָאפ ,ןגיוא יד טעשזורמראפ טָאה

 "א ןסיורג א טיִמ ,טנעריזערּפ ןכַאנ עכָאקָא רעטשרע רעד טימ ןטקישראפ
 . ֿלָאמא ץעגרע ןיֹוש טָאה רע זא ,ןרעװש טנָאקעג ענכנעשטש טֿפַאװ --- ןבירשעט

 עשיטנַאמָאר עקיזָאד סָאר טנעקעג ווײץע גרע ןופ טָאה רע .ןָאט וצ םיא טימ טַאהעג

 םענעגנאגראפ םענופ לדחעב ןכעלרעטיש ןגנוי ןטימ ,ךעלדרעמנקאב יד טימ םינּפ

 רעד ףױא טקוקעג טשינ ,שלגני בלאה ,שיצירּפ;בלאה םינּפ א ,טרעדגוהרָאי

 טנעמַאמ םעח ןיא רעבָא ,ןענַאמרעד ןעוועג רעכיז דיז טלַאװ רע .טײקטקירָאהַאב

 םיא וצ קידנליװ טשינ ךיז טָאה רע זא ,טכאלעצ יוזא קיששנעשאי ךיז טָאה

 ?קָאװ ןופ רעדיוו וד ןוא --- ;:טיירדענסיוא
 - :ָאװַאנ ןיא סע דיז ןכַאה יז ?פיוו !ןצא?ּפ ןענַאק ןטייז יד !עידעמַאק ַא --

 ,ןרעיוראב טסגעמ ?ןצעזַאב ווװ ןוא ןטעכראפ ןעמעו ;טנירקעגרעבזא עצסקעש

 | .טרעהעג טשינ סע טסַאה סָאװ |
 ,גנונעקרענַא ןופ דורבסיוא אזא ןופ רעטלציקעגרעטנוא ןַא ,קעשטַאטַאּפ

 :ראפ ןעמוקעגרָאפ זיא'ס --- ;ןיירא טסיופ ןיא טלטסוהעגניירא ןדיישאב טָאה

 ןיא ןטעבראפ טשינ עטסַארַאטס םעד ןבָאה רימ סָאװ ,ראפרעה ץלא .סנדיש
 | .םעטימא ק

 ?טקידיילאב ךיז טָאה רע --

 +ע םָאה יוזא -- "!ןַאטפמיױא טשינרָאג ריס ןָא טעװו ריא , !יוזאיוו דָאנ ---

 רָאי ץנאג א לײװ ,קירוצ רָאי א םימ טארוקא ,ןענעגעזעג םוצ טעשארטסעג ןדנוא =

 טקישעגנָא דנַאנַאכָאנ רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,םיירגעגוצ גוצ םעד םָא רימ ןבַאה

 ראקימָאק רעד / .עיצאראלקער א ןביירשרעטנוא ןלָאז רימ זא ,ראקימַאק םעד

 :םַאדנופ ןבירשעג רימ ןבָאה לָאמ סעדעי .דָאװ עדעי טעמכ ןרָאֿפ וצ ןעמוק טנעלפ

 ןדנַאשק רעד ןיב ,ךיז ףיוא ץלא ןעמענ ןוא ץלא ראפ ןרישנאראג רימ זא ,יינ

 ךיז טעוו'ס ,טָאנ טיהאב ,ביוא ןוא ,רע טגָאז ,ןשטנעמ ,, ;ןקָארשרעד ףוס? ריז טָאה

 רימ ?ןײז ברע ץלא ראפ סע ןעמ ןָאק יצ ??עיױװעשלָאב ,, א סעּפע ןעּפעשטוצ

 | "!עזערעב ןייק ןייג קפס:יתלב ןלעוו

 ?ןקַארשעג ןגעוװטסעדנופ ךיז ריא טָאה ?סימא רעכָא --

 רשמ = ! .זָא לירּפא ןופ .ץעיּפָאק םעד ןטַָאשעגפיוא ןכָאה רימ ,טע ---

 ריז 5 ָאד ם סָאװ זיא ,ןטָאשעגפיוא טָאה ףרָאד עצנַאג טָאד .םישדח יירה ןופ
 וועג שינ ןיא קערש ןייק ,ןייג !םלוע ןַא ךרוד ןַאמטעג טרעו עס ?ןקערש וצ

 ,ןייטש ןטימ .ןצכעופ עקידנציירפיוא עכלעזא ןעיירעק דניווש ענעדישראפ רָאנ

 | .לשמל

 שטָאכ ?ןיטש א טלעטשעגקעװא ץעיּפָאק ןפיוא םע טסייה ריא טָאה ---

 ' | ?רענייש ַא

 ,רעסיורג א ...ןבענעגנייא ,ןבענעננייא ןדנוא ךיז טָאה ןייטש רעד {ַא --
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 גָאו דיא ,רעקידלקניפ ַא ןטייז יד ןיא ןוא קינײװעגניא רעקידנרעק ַאזַא ,רעטסוי ַא
 ןיא ?ושסקלַאפ רעד ןופ טפאשלעזע וג רעד ןופ !ןייטש -עכעלרעדנווװ א ,ךייא

 טפירשפיוא ןַא רַאפ סָאװ רעכָא ,םיג .טקנעשעג ןײלַא םיא .ןבָאה יז .ווושעשז

 ןדנַאשק רעד .טקדנאהעג סע ךיז טָאה טפירשפיוא םעד טָא ןנעוו ?ןבעג םיא ףיוא

 זדנַאשק רעד ןָא טבייה !ןייא טשינ ףיורעד יג ךיא ןוא *!ןייז זומ ?עשיק, :טגָאז

 יד סָאװ ?ןייז טשינ טעוװ לעשיק ביוא ,ןטכאהס טייל ןלעוו סָאװ ,ןטקאהוצריפ

 ןגָאז ןָאק עמ ןוא ךעטסאּפ ןקיטסייג א וצ גנוטכאמוא ?ןענאגרַא;טכאמ עבושה

 ראסימַאק רעד ןרָאפ וצ ןעמוק לָאמַאכָאנ טעוו'ס רעדָא !?עיװעשלַאב,, עלערָאה ַא

 -?םיו-א רעײנרַאפ ןייז טלָאװעג טגנידאכמוא טָאה רע ...סעיצאראלקעד יד טימ

 ,טיירדעג יוזא טָאה ןוא .ןרָאװעג ןביוהרעד רע ריוא טלָאװ טלמעד לי ,ןבייה

 רעד טימ ןיולב ,ןעוועג םיכסמ ףוס? טָאה שעטימַאק רעבלאה א זַא ,ןסערעד יוזא

 רעטשרע רעד טסייה סָאד ,רעטייװצ רעד םייג זדנַאשק רעד ןא ,גנורעקעבראפ

 ראפ ןעוװעג זדנוא ייב ןיא סָאװ ,רטָאיּפ קעשיק זדנַאשק רעד םיא רךָאנ ןוא, שזיּפ

 ךיז רעדנווכ, .טשינ ךיא ןוא ,ןבירשעגרעטנוא ךיז יז ןכָאה ףיורעד .ןש'זיפ

 יד ףיוא ךיז רעדנוװ/כ"*רָאג --- ןדנַאשק םעד טנָאזעג ךיא בָאה --- ךייא ףיוא טשינ

 םענופ ןעגנאנעגסיורא ןענעז רימ ."ןײגנייא טשינ לָאמנייק ףיוהעד לעוװ ןוא ,םירעיוּפ

 םירעיופ ןוא ,געוװ ןצנַאג םעד טגירקענ דךיז ןוא ,עינאבעלפ רעד ןופ ,טעמימָאק

 ,ערעופ ,ז טָאה'ס ןוא .טרעהרעד ןכָאה -- בלעוועג א יב ןענַאטשעג ןענעז

 רעד ןופ ךיילג ןענעז ןוא טכָאקענפיוא ךיז ןבָאה ןשטנעמ !ןגָארטעגרעדנַאנַאפ

 רימ .גנוציז א טאהעג טקנוּפ ןבָאה רימ ןוא .עינַאבעלּפ רעד ןיא ןעגנאנעג חליפת

 רעד טָאה -- ?םלוע רעד טגנאלראפ סָאװ, .קענַאנ ןפיוא ןעננאנענסיורא ןענעז

 ,ןעייר שעג !ךיא ביי .ףדער רעניא ץעמע לָאז -- .ןַאפעג נערפ א ןדנַאשק

 םעוו רעצעפע ךַאנ דלאכיו ןא ,ןייטשראפ ןיולב טנַאקעג טָאה'מ ,םעראילעג ַא

 דגַאשק רעד !ןרעגלאוומיא דימו:ףכית ןײטש םעד ןעמ טעװ ,ןשזיּפ ןבעל ןײז

 רעד רעײנרָאפ ןיימ טעװ ,יוזא טרעדַאפ ריא זא ,ונ, ;טכארפעגנ ,טכאדטענ טָאה
 2לעזעג רעד וצ ,ווושעשז ןייק ןרָאפ טזומעג בָאה'כ  ןוא *!ןלַאצאב םלוע:לש:ונובה

 טיוק ,טפירשפיוא רעזדנוא ןרעדנע טשינ ןלָאז יז ,?ושסקלָאפ רעד ןופ טפאש

 רימ ןבָאה סָאװ ,ריא טסייוו ,ײז ןוא .ןקיופאכ ווירב ַא ןיא יז טָאה זדנָאשק רעד
 ךיוא רימ ןטלַאװ ,לָאקָאפַאדּפ א ןקישוצ ןעוועג וליפא טלַאװ ריא ןעװ , .לטנַאזעג

 "!ףפרעדנעעג טשינ

 ?ןביפבעג ףוס:92:ףוס סע ןזיא יװ  ןוא ---
 רעכביא םלצ א ךייה רעד ןיא .ןעעז טעװ ריא ,טלַאװעג ןבָאה רימ יװ ,יױזַא --

 .ןלעשיק ןַא 1024--1986 ןשזיּפ ?אכימ ,, םיא רעפנוא ןוא ,עטָאק א טיפ סעפעצ

 טָאה גוצ רעד --- !טרָאפ רע !טרַאפ רע -- :טרעהרעה ךיז טָאה ןטניה ןופ

 םענופ ןיא רע גנַאל יז ןַאפעג ףרָאװ א ךיז רעטשימעצ א ןוא ןָאפעג רעמטיצ ַא

 .האובת רעד ןופ דנַאר ןפיוא ןיורא ויד ןיא ,םיײ| רער ףיוא געוװ
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 ;וטכערּפ א ,טָאראק רעטריצאב א ףיורא יז ףיֹוא ןיא ביוטש ןעלּפענ ךרוד

 ןפיוא קידנפרָאװעצ ,ןטײז עדייב ןופ .סעקאוויס ענייש ריפ טימ טנַאּפשעג -- רעק

 ;עגייבראפ דיז טָאה ,סעקוואקנערזעב עסייװ ןוא םעגנעטס עקירילָאקײװצ ניו
 ,ררעפ יב דרעפ ,סעדאינג ענעבילקעגוצ ףיוא עטיװס:רעשייר עשירעיוּפ א ןגָארט
 | | | .רענאלוא ןַאטולּפ א דיא ךָאנ

 לָאז :ןגירשעגכיוא לָאמעקַא ןעמ טָאה *סעצוװָאדויל' יד ןופ ןעייר ייד ןופ = |
 זיא ףורסיוא ןײא ןייק רעבָא !ןבעל לָאז סָאטיװ ןוא רעטיפימ עשיליוּפ סָאד ןבעלה

 ןפיוא עבַאסָא יד ןוא ,הכולמ רעד ןיא עכַאטַא רעטשרע רעד דוככל .ןלאפעג טשינ

 ןשילארענעג םעניפ קעשאד םוצ רעגניפ ײװצ קידננייהפיוא ףייטש ,טַאה שָאר ַאק

 טייקיצגי } רעכעלרעסייא עלעּפַאק א ןיולפ םימ ,קורדסיוא ענסיפ א טאהעג ,םוה

 | | .ןצלָאמשַא
 ,ןכש א רעניימ ןיא --- קעשטָאטַאּפ טקרעמאב טָאה -- רעכײרטנַא רעד --

 .עצלעשַאװָאנ ןיא ןדנוא ייב - רעטסלע רעד ,םאהא ששאסנַאוװ

 ףיז ןוא געװ ןמיוא טלעטשענפייא ,טלמַאזעגפיוא ךיז יינסמיוא ןכַאה ײז

 ?גרעב ןפיוא רעבָא ,טייצ ענעריולראפ יד גָאנ קידנלשװ ,קידעבעל שזַאלעג

 םעגורב א ןעזרעד ,ףיוה:םירעוּפ םענעפָארטעגנָא ןטשרע םעניא ,יירדראפ ןרעטניה

 .םיא ןבעל רעדנעב ענירג טימס ןטנאיצילימ ריפ ןוא

 !טסענ יד רַאפ רעסַאו -- .ןפעברַאפ ייז ןכָאה --- !רעפַאוװ ---

 םיול ןעקנירט םוצ ןזָאלכרוד ןבױהעגנָא ןוא ןפָאלענסױרַא זיא קישטנעשַאי

 ױזַא ןֹוא -- רעװעשפַאכַאס ךָאנרעד ,טננעג רעווַאוק ןטשרעלַאמוצ ;ןטננעג

 טעבהַאעג ןבָאה ןטנַאוצילימ יד .קידעבעק ,שיגרענע ,גנונעדרָא ןַא טימ רעמייוו

 רַאפ ,סעטערָאק עכעלניײװעג ייווצ ןיא קידנסיגנײרַא ,ֹורּפָא ןָא םקלעבוק יד טימ

 ,סעילטוב ,רעשעלפהלעפ קידנליפנָא ,,ןוא קילייא ןעגנאנעגוצ ןענעז ןששנעמ .ךיפ
 -לַאב ךיז ײז ןבָאה ,ןעזעג ןעמ טָאה סעפענ ַאזַא ךיוא ?יײװ ,ךעלדנעק:רעפַאװ

 | .ץיענישטשַאנ ןטשיוא ריוודָאּפ ןכריד שקורעגסיױרַא

 רימ ןבָאה ךַאװשסגגונעדרַא ַאזַא ?םָאװ ,הרבח יד ,טוג ןטעמרַא יז --

 --  .םירַאכ א ךיז ןָאט וצ טמַאחַאפ טשינ קעשטָא ָאטָאּפ טָאה --- טגזיוט יירד

 .װַאֿפסָאהַאי ןופ ץלַא

 :םוצ טלעטשעג טַאיװַאּפ רעװַאלסָארַאי רעד ,םיא טיול ,ךיז טָאה ??כב

 יירד ןוא רענעפ קיצפופ םימ םירעיוּפ 00:000 טכאהכעג םָאה רע לייוו ,ןטסנייפ

 ,8 טאש -- קסרַָאװעשּפ ,40 000 ררעב טקישעג טָאה טוצנאק .סרעמסעקרָא

 לָאצ רעד ןוא ןַאב םענעגייא ןַא טימ ןעמויקעג זיא וווזָאשוזב ...10 000 --- ווושעשז

 טימ ;עמוקענ סעצװַאדויֿפ יד ןענעז ווושעיבוה ,ווָאשַאמָאמ ןופ .טנזייפ/ ייווצ ןיפ

 ...ןרָאפ געט עכעלטע רָאנ  ,רענעגעוו

 ,ווטרַאפ-םירעיוּפ רעד וצ עקירעהעגנָא י = י 6
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 עטשעגּפָא ריז ןֿבַאה ייז רעכקעוו ייב ,עקפילַאכ יד

 ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,לָאט/ ַא ןבעק ,ןײלַא ענייא ,טייז ַא

 םלנגירעגמורַא ןעוועג לכלָאש שטשאק סָאה ןיא ןשזיפ רַאפ

 .ףרַאד םעד ןוא שינעקורפ רעה טימ -ןחנומרַאפ סע טָאה עילבערג א ץיילב ,דעסַאוװ

 קידגבַאהגסורַא ,רעצלעשָאװַאנ יד ןוא ,עילבעדג יד טריקַאטַא ןכַאה ןרעפַאט יד

 ןבָאה ףוסל ,ןפַאמרַאה:ריטרַאמ ןופ ןסָאשעג יז וצ ןבַאה ,לָאשטשַאק םורא ךיז

 ךיז עההָאה יד טָאה טלמעד ;ןסירעגּפָא ּפָאק םעד קידנֿפיװ טשינ יעב רעײז ײז

 ןרעטניה רעדקעװ רעשטשָאמַאז יד דרוד קעװַא זיא ןוא טעיָאװעצ רעלקערש
 .גומ םעד ןוא וענַאט

 רעביא טליפעגסיוא ןעוװעג רעדיוו זיא ערעיזַא רעד ןופ עמערָאק עטיירב יד

 ןטימ ןופ טצרַאטשעגסױרַא טָאה לָאש שאק ןטימ לגרעב סָאד ןיולב ,ןגערב יד

 עקסנעשוזמ ןופ םיגומה עטכידעג ןיא טמָארטשעג ןבָאה ןסאמ יד .עּפסיװ א יװ

 ;מוא ,ןעמענוצמורַא טשינ קילב ןטימ ןטַאמ ,ץעיּפָאק םענופ גנושכיר רעד ןיא

 ,עװָאטַאמ םומעמוא רעכָא ,עלעה טָא ,עלעקנוט טָא ,ןריפָאק עטנוב ןוא ,עקילַאצ

 ןפהַאש ַא טימ טצנילב סָאװ ,סנרעבליז ַא עפעמַארטש ןײא טימ ?כח:ךסב
 זַא ,ןעורעד לָאז עמ ,קילב םעד -ןעננערטשנָא םוג טפַאהדַאכ טָאה'מ .קסַאילב

 טרעצנאפעג ןופ ןפוש ףיֹוא ,סעילכַאש ןוא ןטעננאב ףיוא ןוז יד טליּפש סָאד

 .רעוועג

 ןיא ןענַאטשעג זיִא ,ט
 .ערעיזָא ןַא ןופ ָאגד ַא

 םימ ןטיײז ירד ןופ

 ןופ גנַאלקרעד יו .דעכעלטיירמוא ןַא ןגָארטרעד ךיז טָאה/ס ןענַאװנופ ,,םר
 יי דח

 וַא

 רעריפנַא;טּפיוה ןרַאפ שריליפעד ןבָאה ,שרַאמ ַא ןופ שיורעג ַא ןוא סעכורש

 ןבָאה יולב:למיה םעניא ךיוה א ,ןעקנַאמ  ,עירעפַאװַאק ,רעיינסופ ןעגנוקייטפָא
 גַאלּפַארעא;םנירק טסקוטעגרעטנוא קידנשיַאװ דךיז

 םלומ יד טָא יצ --- ןָאמעג גערפ א ענסנעשטש טָאה --- ריא טניימ יו ---

 ?דַארַאּפ בילוצ ,ךיז זוזַא טָאג זוא -- עדאלופעד דעייא רַאפ עדאקיפעד עשידעטפ

 ךיז טכַאמ סע לַאפ ןיא ןפור וצ ,םעקק ןיא ןטֿפַאה וצ ךייא ידכ -- רשפא וצ
 ?גנוגעדרַא וצ סעפע

 הדומ רעזײװגעװ רעד טָאה --- ...עטיײװצ = סָאד זא  ,ארומ .כָאה = ךיא --- =
 ,ןענָארטאּפ עתמא ,טרעהעג ךיא בָאה ,ןעמוקאב טָאה רעטילימ סָאד -- ןעוועג
 ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ענעי טּפוהרעכיא ,רעװעפ ךיוא ןבָאה ערעזדנוא רעכָא
 ץלַא וא ,עידאמ סוזעי ,קָֿאפ םעניא גנודעטיברַאפ ןַארַאפ יאס .רענענעו טימ
 2ווַא ןיא סָאד זַא ,שסוועג טשינ וליפַא ןכָאה רימ ,ץיה ןופ שזַא ךיז טכָאק
 !ןַארַאפ ליפ

 טָאה םלַאפנ-עי .ןעזעגרָאפ ץלַא טשינ טָאה ריא זַא ,ךיז טכַאד רימ ךיוא ---=|
 | בי רשרעטנוא טפרַאדעג טשינ עיצַאהַאפקעד ןיײק ןעמ

 ר !טרָאװ םָאה טָא סיוא טײּפש ,ןצישַאב טנַאה סטָאנ זדנוא לָאז ---

 עקידנזורבֿפױא ןעוועג תמאב ןענעז ןעגנומיטש יד זַא ,סױרַא טמוק סָאװ רָאנ

208 



 ןיא ץֿכַא .טריטנַארַאג טשינ טשינרָאנ רַאפ ָאד טלָאװ רענייק .עקידנדניצנַא ןוא

 ?פָארַא ,טירש ןדעי ףיוא םגייצ-עביא םעד ןגעװ ךיז ןבָאה ייז .ךעלנעמ ןעוועג

 / .גוצ םענײמעגלַא םוצ לָאט ןיא ךיז קידנזַאל
 :תיונוצ ַא טימ ענעטַאשעצ א טרעקענמוא ךיז טָאה עּפורג א ענייא סעּפע

 יד טלַאװעג טשינ טָאה'ס .ןילָאשז ןופ טננוי עשיליוטַאק יד .ןָאפ רעטלקיוװעג)
 י -י | .יז ןבירטעגכרוד -- טנגוי עלַאקירעלק

 ןענעז ערעײז ןזירק ריס .טלַאװעג טשינ ךיוא ןעמ טָאה סעקעדנע יד

 | .ןמַארשעצ ןענַאפ יד ןוא ,ןרָאװעג ןגַאלשעצ עלַא ןוא ןעמוקעג

 ףיֹוא טרַאּפשעג ןבָאה םירעיֹוּפ יד .רענעגעו יירד ןענַאטשעג ןענעז געוו ןפיוא

 ןיא'ס *!ןַא טשינ רימ ןעמענ טשריפ ןַאּפ םענופ !טעװערעקרַאפ,, ;קידנעיירש ,ײז
 א !קיטימ רעד טראווס :ןהנעטנייא ןבױהעגנָא טָאה ,קעשמטַָאטַאּפ ןפָאלעגנַא

 סָאװ ןיא .עינַאבעלּפ רעד ןופ ןבוטש ףלעווצ יד ןיא ןַאזרעּפ 280 ףיוא קיפימ
 טשריפ רעד ?סהעלעט ענרעניצ ןיא ,ןעלסיש ענעמייל ןיא ?ןעגנַאקרעד ןעמ לָאְו

 ןשינכש ןפיוא טקיששנוצ ןוא טנעה יד ףיוא ןעגנַאנעג ייז ןיא יקסרימַאבויל

 :יִמָאק ןרַאפ רָאנָאה רעניילק ןייק טשינ זיא .םָאד ,סעפעט ןרעבליז ןײז רעגייטש

 ,ןגירשעג ןבָאה םירעיופ יד רעכַא ...טרָאװ ןפיוא טביילגעג יז טָאה רע סָאװ ,טעט

 עשההרש סָאד ןבָאה טשינ ףרַאד עמ !רָאנָאה ַאזַא דרעהד ןיא ןבָאה ײז זַא

 !רעיּפ ַא יב טגנַאלרעד עמ יװ ,ןעגנַאלרעד ןעמ לָאז -- רעבליז

 ןַא ןוא רעציזַאבמונ םעד ןָא :עמיָאד ןיא טגָאזעג קיטכיר סע טסָאה ---
 טי

 ךַאנ ןליװ ײז רעבָא -- .ןשַאי טנָאמרעד ענסנעשטש סָאה -- "!ןַאבעלּפ םעד

 ןגעו ערעזדנוא דיז ןעיינעצ ָאד ןוא ,סעּפע

 רופ ַא ףיוא ןפַאלטנַא ןיא רעלכלובמ ןוא רעטקיטולבעצ ַא רענייא סעּפע

 =נָאינעיּפ שַאדוי רעד {ּפָא טיצ קעשזנַאינעיּפ , :רעטכעלעג ןוא יירעפויפ רעטנואו

 | *!קעשו

 ץעיװַאדװײל רענעזעוועג רעד ,טַאפופעד א -- טלעטששגסױהַא ךיז טָאה'ס

 טא רע .עבעב ןופ עטסיל רעד ףיֹוא םייס ןיא ןײרַא זיא סָאװ ,קעשזנַאינעיּפ/

 ..ןגָאלשעצ עֶלַא יז ןעמ טָאה -- רעדירב יד םימ ןרָאפ וצ ןעמוקעג

 טָאה גוצ רעד .שינערַאּפשרַאפ ַא טכַאמענ ךיז טָאה לָאט ןופ ָאנד ןפיוא

 רָאה ַא ףיוא סיורָאפ רעבָא ,טצרַאטשענקױרַא ךיז ,ןטיײז יד ןיא ןפרָאוװענ ריז

 טגָאזעג טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה עדַאליפעד יד .ןָאט קור ןייק ךיז טנַאקעג טשינ

 ןוא רעכידַא ןיא רעטילימ סָאד ,ריּפשסיוא ןֹופ ךיז קידנרעקמוא | קעשטַאטַאּפ

 ?2נוא עשיזעייּפ יד ,, ןייג ףראד טציא .דרעפ 6 000 ,עירעלאוואק עשירעיופ יד

 יצ ,קיצפופ טרעדנוה יצ טרעדנוח ,ןומה רעצנַאג רעד טָא רעדָא ,"עירעטנַאפ

 ,קליצרעביא סָאד ןַאק רעוו --- טנזיוש טרעדנוה  ייווצ

 וצ ןפורעג טָאה ,ןלּפנײלק ןופ ײטרַאּפ רעד ןופ סעזערפ רעד ,עקשורג

 .ילגימש:זדיר לַארע געג רעה יײז ףיוא טרַאוװס ווו ,ץעיּפָאק םוצ ןרישרַאמ
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 ,ז"ורבעגפיוא אזא ,ערעייפ ,ןעוװעג זיא'ס !ןייג טלַאװעג טשיג ןבכַאה יז ---

 עמ ןא ,רשיח:לכש םוצ טדערעפ טָאה עקשיוהג סעזערפ רעד רעכ בא .קערש א זא

 ןטלאה זדיד לָאז ,לָאמ עפטצעפל סָאד ןריבורּפ ריי מָאל ןירוי בור .ןגעװמסעהג ופ ףראד

 .ןעשעג םעפע רעדיוו זוא טצוא רעבָא ,ןעגנאנעג יז ןענעז טפמעד ...עדעד א

 ײירשעג ַא ,רעמטייב יד ףיוא ןפַארקעגפיורַא ןענעז סָאװ ,ענעי ןכַאה ?ײװרעד

 ?לעשמס יד ןוא ןטסיװהעזער יד !סעטעבָאֿל ,דיז ןּפוטש ןטפיװהעזער יד --

 | * | םעצ

 .ןטנוא ןופ ןגירשעג ןעמ טָאה -- !רעקעלרעטנוא יד ןיירא עדרַאמ ןיא ---

 | !ןעילַאװ ערעזהנוא !ןָאטעג ןיוש טרעוו'ס---

 רעד :ןגײװצ עטסכעה יד ןופ ןטַאקינומַאק יד טרעהעג רעמייוו ןבָאה יז

 ןיא טײטש סָאװ ,עװַאשקַאר ןופ זיירק רעד --- ןכײלנסיױא ?יוװ עקשורג סעזערּפ

 זיאפעקשורג ןוא ,ןָאמעג עּפָאק ַא םיא טָאה ץעמע --- םיא ףיוא טרַאּפש ,ץיּפש

 | :ןָאפעג ץכע-ק א טָאה קעשטָאטָאּפ .ענובירש רעד ףיוא ןפָאֿפטנַא

 !?ערעײט ןשטנעמ ,ןַאמעג עּפָאק ַא ןעמ טַאה סעזוערפ ַא --

 ..םַארגָארּפ ןיא ןעוועג טשינ זיא סָאד ךיוא ,ריא עז --

 רעד וצ טקורעגפױרַא דיז ,הלהחכ יד קידנצונסיוא ,ןבַאה ןטסיװרעזעה יד = |

 ןײלַא ןוא טזָאלעגוצ טשינ רעװַאשקַאר יד ' ןבָאה םעצקעשטס יד רעבַא ,עדַאפיפעד

 .טרירעג טָאה גוצ רעד .טוצנַאל ןופ ערעדנא יז רָאנ ןוא ןעגנאגעג

 טימ ןלָאז ײז ,ןעײמשמורַא ןבױהעגנָא ןבַאה ןקעשטָאטַאּפ טימ קישטנעשַאי

 טָאה טלמשד עקַאט ןוא ,גוצ םעניא ןײרַא ןאמ טנזיוט עטקימעפשראפ עהעײז

 .ןעקשירַאמ וצ ןַאטעג גָאז ַא קעהַאלוו ערבעשז

 ץדנוא ףיוא יריד זיא .טציא --- |

 טָאה קעדַאלװ ,עלעדנעפ טור ַא לטײבפנַאה ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה קימַאק

 .ּפָאק ןרעביא ךיוה ןכיוהעגנפיוא ּוא ןקעטש א ףיוא טצעזענפיורַא םע

 ןטלַאהרַאפ ךיז ןלָאז יז ,ןטעבעג שסיזמוא טָאה שַאי עכלעװ ,ןששנעמ יד |

 קישטנעשַאי .טלעטשענּפָא ןײלַא םעצולּפ ךיז ןבָאה --- יז רַאפ ץיַאלּפ א ןכַאמ ןוא

 טָאה טרָאה ןוא ,דיז רעטניה -- טקיקעג ןבָאה עֶלַא ןיהוװ ,ןַאטעג קוק ַא טָאה

 ןוא עלעדנעפ קיצנייאנייא !םקידרעייפ ,סשיירפ ,םטיור ךייה רעד וצ טרעטאפפעג

 .םֹורַא סגירג ןקידנשיוה םעד ןיא ךעלמעלפ ירד ןעמאזוצ ,ןטנערַאּפפנאהש ייווצ

 ףױא ןופרעד טרינניזער רעבָא ,ןקעדַאלװ וצ ןָאטענ גנהּפש ַא טָאה רע

 ןעװעג זיא ,ןטימניא ןעװעג זיא רע .ןעיולב ןוא ןטיור םעד ןשיװצ ,נעוװ בלאה

 ,טנעמָאמ ןקיזָאד ןופ טייקקימש עקיגָאװ יד ליפא טַאה .טקנופ ןשיטירק ַא ןיא

 םייב ?ױק;דרַאיליב ַא יוװ ,גָאװ ַא ןופ ?גנוצ ענ עברַאטשענּפָא סָאד יװ טנעמַאמ א

0 
 .עוצַאזונַאגרָא רעשירעטולומ רעשיורַאטַאנַאס ַא ןופ רעדולנטומ לצ
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 ןגייברעביא םעשּפאה ךיז טעוו'ס ןֹוא ,דיר ןייא ,קוצ ןייא *;עזול רעד ןופ דנאה

 | .טיײז רענעי ןיא רעדַא רעד ןיא
 רע טָאה ,טנעמַאמ ַאזַא ןיא ןקעדַאלװ םימ ןבײהנָא קידנעגָאק .טשינ | ןוא

 ;םורַא ךיז טָאה יז יװ ,עּפורג רעניילק רעד ףיוא טקוקעג ערעהנַא םימ ךיילגוצ

 ןענופעג רעבָא ךיז טָאה יז .ץלַא ףיוא עשרידיצעד ַא ,ןענסנעשטש םּורַא ןסָאלשעג

 טָאה'מ ןעװ ,ןסייה ַא דעײז גָאט א ןיא .ײטרַאּפ רעדמערפ ַא ןופ ןטימ עמַאס ןיא

 :עשטס ,, ןשירָאטַאנַאס םעד ןוא ,סעקעדנע יד ןוא טקנוי עלַאקירעלק יד ןגָאלשעצ

 טקנופ ןוא רעּפרעק ןדמערפ א רַאפ ןענעקרענַא טנָאקעג יז ךיוא טָאה'מ ...ייץעל

 | - .ןפרַאװסױרַא יֹוזַא

 ןוא ןזײּפש יז , סעצװָאדויפ יד ןופ ;טנערַאֿפסנַארט יד ניוועג ךיז ןבָאה'ס

 ;רַא ןוא .םייקימכערעג, ,"!עיטסענמא,, ,"!ןעמרַאפער:רארגַא ,  ,"ןקידיײיטרַאפ

 יוּט יד ראפפ טכאמ יד ,, ןוא "!ףיוקסיוא ןָא דרע :רעביאנגעק עגעי ןוא . .6!טעב

 רַאפ/ זיא םָאװ ,רַאשלַא םענופ שגיילעג םרח ןיא ןיא סָאװ ,םטייר םענופ ."!םיר

 :ַאס יד ןגיוא יד ןכָאטשעג ןבָאה ,ייטראּפ רעה ןופו ןענאגרַא;טכאמ יד ךרוד טרעוו

 !טבַאמ ןֹוא דרע :ץלַא ןופ ךות רעד .רעטרעװ עתמא עמי
 ,עשז טזָאל ןיא --- רעגייטש רעװַאװפ ןפיוא .ןָאטעג יירשעג א טָאה ץעמע

 ןילּפיצסיד יד קידנכערב ,טײרּפשעגרעדנַאנַאפ דיז ןבָאה ןעייר יד -- !ןיײג יז ןזַאל

 יד ןופ טייקיניא רעד ןגעװ תוחוכ עֶלַא טימ קידנעיירש ןוא ,ײטרַאּפ רעד ןופ

 לרעמעק .רעיצוקעשז סָאד ןוא -- !טנַארפ;סקלָאפ רעד ןכעל לָאז --- :םירעיוּפ

 םעניא עלענענ סָאד יװ סעצווַאדויפ יד ןופ גוצ ןטימ טמַארפשענקעװַא טָאה

 ** ןַאו ןקילייה םעד ןופ ןרעפַאװ עכיוה יד ףיוא ןגַארטעג טרעװ סָאװ ,ץנַארק

 ךיוא ,רָאי סָאה קעװַאקצָאלװ ןיא יַאמ רעטשרע רעד טנַאמהעד ךיז טָאה'ס

 2יצסיוא טסולנעג ריז טלַאוװסו !רעקיטנַארפסטיײהנײא ןַא ,רעקידנדיפמוירט אזא

 טשינ רענייק ַאד זיא'ס רעבָא "!ןעמונעג טָאה ןָאקַאװ רעד , :טקמעד יװ ןעיירש
 :ךַאק עקיזַאד יד ןענַאטשרַאפ טשינ טכָאװ רענייק ,"עזַאלולעצ, רעד ןופ ןעוועג

 ןפיורשרעטומ יד ןוא קוטרַאפ זיא עסַאמ יד ןַא ,ןיז ריא טשינ וליפַא ,עדנַאמַאק

 ,ןומח ןטגיװעגרעדנַאנַאפ םעד-רעביא ןביוהעגפיוא דיִז טָאה רע --- טפול יד ןגײז

 | .טפַארק ןוא לָאצ ןייז ןגעװ ןייזטסוװַאמ םעד טָאה סָאװ
 קידנלעטשּפָא ךיז ,ביוטש ןוא קסיטס םעניא עילָאװַאּפ ןגױװַאב ךיז ןכָאה ײז

 .םייוו ןעוועג דָאנ זיא ערַאליפער דעה ןופ םחָא םוצ .עגר עדעי

 טָאה -- לדנעפ רעייא ןבעל גיוא ןפיוא ?יפוצ ןיב'כ ,,ןײגקעװַא זומ'כ ---

 ךָאנ ןוא ,טשינ ָאד ןלעפ סעילציּפש ןייק -- .ןקעדַאלװ ןָאטעג גָאז ַא ענסנעשטש |
 +צ

 ' .ווירב:קעטש ןרָאװעג טקישעגכױרַא ןענעז רימ

 יי

* 

 רדאלוב םענופ דנַאר םווב למווב ןרעביוא גנונעפע וד *

 .רעסַאוו ןפווא רע ערק ןזָאלעג ןרעוו ןַאי ןקולווה ןופ בוט-םוו םעד ברע -
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 ?ןפערפ ךיז רימ ןקעװ עשו זיא ---
 ןכלעוו ןגעוװ ,קדלעוטעכ לא םענעי וצ ,לָאשטשַאק ןרעשניה ךיילג םטייג ---

 טייצ רעד ןיא ןוא .ןענענעזעג ךיז רימ ןלעװ שרָאד :םענורב םייב טדערעג בָאה'כ
 .עדאליפעד עצנאנ יד ?גרעכ םענוט ןפכַארטַאב ךיא לעוװ

 ךיז רע טָאה ,סנגיובנלע יד םימ רעווש קידנטעכרַא ,ימ קיגײװ טשינ טימ
 םעד טננענגַאב עקינײז ןופ טײװ רָאּפש ןוא עסַאמ רעה ךרוד טּפוטשעגכרוד
 ;ניהַא וושץעגרע ?סיבַא רעירפ ךיז ןכָאה עכלעוו ,ןקעשטַאטָאּפ פימ רַאטקַאהער
 םסנכײצ עטיור יד ףיוא טקוקעג ?גרעכ ןכיוה טשינ ַא ןופ ןבָאה עדייב .ןַאטעג
 .ןטײװנופ

 | ?ןעזעג טָאה ריא --
 ןײק טשינ ןֹוא גנונערפיוא ןייק ןעװעג טשינ ןיא םיטש םרָאטקַאהעד ןיא

 .סַאּפש ןפוג ַא רָאנ יװ טייקכעקיירפ עשירעפיטש עלעקטָאנ ַא רעכיג .תולעפתה

 סָאװ ףיוא -- ;רעטקיאורמואַאב שוריפב ַא טציװשעג טָאה קעשטָאטָאּפ רעבָא
 ?ןעמיקַאבנײרַא רעהַא ךיז יז ןכַאה ןפוא ןַא רַאפ

 םלקיװעגפיוא טָאה קעדַאלװ ןעװ ,יברעד ןעוועג טשינ ךעלנײשרָאװ ןיא רע
 / .ןעגסנעשטש םיא ןבעל ןעזעג טשינ טָאה .ןָאפ ןייז

 .ןריש וצ םפ אהכעג ג ךָאד יז טַאה ריא --

 !?עגומָאק יד םריפעג טכָאװ ךיא ?ריא טדעה סָאװ

 עצנַאג יד ןעגנַאנעג יז םיס טנעו דיא .ןעזעג ןבָאה עלַא ,טשינ םייוו'2כ --

 :נענַאמ םעד טָא טימ טהערעג טָאה ריא ,טמערָאעג טעמכ עיצַאמס רעד ןופ םיוצ
 ?ןײג יצ ָאי ,ןטרעביושעצ םעד םָא טימ ,רענעדט

 :ףרוד טשינ קנַאדעג ןכרוד וליפֲא רימ ןיא'ס ?ײװ ,טדערעג םָאה'כ --

 ...ןגירלפעג

 !טכַארטעג טָאה ץעמע סָאװ ,ןשרָאפסיױא ןײג טשינ טעו רענייק רעכָא --
 אזא .םימ ,רעפעקעומ ַא סעּפע רעגיײא .השמ רעײז ןעוועג שנעז ריא זַא ,רקיע רעד

 ןעמוקעג דנַאב ןסימ רענעי זיא סָאװרַאט ןוא,, :טנערפעגכָאנ וליּפַא ןיוש ךיז טָא

 ןיא .עוועג ןיא סָאד יצ ןוא ;טעשימָאק ןדצמ יצ ,יזזַא טַאלג ?עשיור יד מימ
 *9םארנַארפ

 ?ףיורעד סָאװ ריא ןוא --

 ןַא טשינ ךיז טכייה'ס זא- ,טגָאװעג ,דעלדנעטשהאפ  ,בָאה'2 --
8 
0 

 ה"כ

 טעקיטַאּפס לָאמלײט .ןרעי ןפערט ךיז ןַאק'מ עזה אס א רעדַא ,כַאנוצ:םַארגַארּפ

 . .געו ןכיילג ןפיוא וליפַא םופ ַא ךיז
 יב ןײז טםיהעג עמ ףרַאד טפיוהרעביא ,ןייז טוהעג ףרַאד עמ רעכָא ---

 וצ קידנעקניווצ ,רָאטקַאדער רעד טּפַאכעגרעטנוא סָאה -- םעיצַארַאלקעה
 טאהעג טָאה רמוכ רעה .שגרָאװשג קיטכיר טָאה ןד גָאשק רעד -- .ןעגסנעשטש

 / ' .ךויג א
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 ךייא --- טערומכעגנָא קעשטָאטַאּפ ךיִז טָאה -- ןכאל וצ טוג זיא ךייא ---
  ןופ ןעמענ ןפרַאד ךָאנ לעװ ךיא זַא ,ךיז טכַאה רימ ןוא .עזערעמ טשינ טָארד

 :טגַאועג טָאה ,ריא טסיײװ ,רַאסימָאק רעד לײװ .ענמורט ַא ףיוא סָאמ א דיז

 דַאנרעד ןוא ,ךיז רַאפ ענמורט ַא ןּפַאלקנעמאזוצ רעירפ זומ ,ןיחוַא טמוק עס רעוו

 | .גנוזיולפנַא ןוא יודיוו ףיוא רע טייג

 .םוצ ןייג רעסעכ רימָאל ...ןעמענרעביא טשינ יוזא ךיז רָאפ עמ ,םיתוטש ---

 ?ןָאט קוק א ךיוא ריא טליו רשפא .ץעיּפַאק
 .ויהא ןביפקעג עקַאט ךיז בָאה'כ --
 !ןגירקרעד ןיהא רָאנ די ז ןלָאז רימ .ןעמאזוצ ןייג רימָאק זיא --
 אחרש יד דַאש או .ןּפ זטשברור טשינ דיז ןלעוװ רימו .ןדערו וצ) סָאוװ ַאטשינ --

 ?טיוא רעד ןיא טרָאד ןופ .ןכעלָאד וָאטס ןיימ וצ טמוק .רָאש א ןיא ןַאטנָא סָאד ןוא

 .ץלא ןעעז טעוװ ריא ,רעקידתובחה א קילב

 ךרוד ,לגרעב ַא ףױרַא ?סיבא -- הצע רעד טָא טיול ןעגנאנעג ןענעזװ ײז

 ררֹוד רָאנרעד ,סעטַאכ עשירעלָאמ ןוא -דעמויב:עיצאקא) ערענַאמ טימ סאג א

 ףענעװ יד טימ טניילראפ ןעוװעג זיא סָאװ ,ףיוה ןשירעיוּפ ןכיירו א ןופ רַאװדיּפ א

 .ווושעיבורה ןופ דענ

 2עכירטפ ןטימ עוּפש ןכאקפ א ןופ דנאה ןפיוא ןענַאטשעג זיאו עלַאדָאטס יד

 ףיוא ןענעז יז ,רעטייל א טלעטשעגוצ טָאה'מ .ץעיּפַאק םוצ ןוא געוו םוצ דנאהי

 סעילבַאטש יד ףיוא עקחרוש א ןיא טצעזעגסיוא ריז .ןוא ןכָארקעגפיורא םיא

 רעד -- ןטסכעה םוצ ןוא ענסנעשטש ,קעשטַָאטַא :ןרעדנא ןרעביא רענייא

 .טאראפא םעד ןוא עפענרָאל א טיט רָאטקאהער

 רעניילק א ,קלָאפ ןטימ טקעדאב ןײלּפ רעצנַאנ רעד ןעזעגנ דיז טָאה'ס

 ,געװ רעד .ץיּפש ןפיוא ןייטש ןרַאש אי טימו ,ךייה יד ןצפופ רעטעמ א ,ץעיּפָאק

 -- םעמאהכטםינפ:תלבק יירד) םיא ףיוא .גוצ רעד ןעננאגעג זיא'ק ןכלעוו טימ

 ןגעק ענייא סענובירט  ייווצ ףוסל .קלָאפ ןראפ ןוא ןּפוקסיב יד ראפ ,רעריפ ןראפ

 רעריפ רעד ןענַאטשעג ןזיא רענייא ףיוא ;נעװ ןפייז עדייב ןופ ,רערעהנַא רעד

 ףיוא ןוא ,לשימעשּפ ןופ ןפוקסיב עדייב ןוא עיצילארענעג דעד ןופ ןטלגנירעגמורא

 | | .ייטראּפ רעד ןופ ןרעה יד -- רעטייווצ ! לה

 םלוע רעד .קידירפ םעד טקידנעעג טקנוּפ טָאה עדראב פוקסיב רעד .

 .ןגיושעג טָאה רעריפ רעד .רעריפו ןפיוא קוק א לָאמעלא טּפַאכעג טָאה

 ,רָאטקאדער רעד טקרעמַאב טָאה -- סקניפס ַא ראפ דיז טכאמ) רע --

 טליימעגוצ דובכ קינײװ וצ ןבָאה סעטַאכ יד -- .עקטענרַאֿפ רעד -ןרוד קידנקוק

 ,סעיצאווַא ,ןטאוויוו יד ןענעז וװ ןוא !ןייז אצוי יז ןליוו עמארב א טימ .*ןעשזדע

 .ולגומש-זחיר דראוודע ןעמָאנ םענופ שוטָאּפש 7
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 ךיז טָאה .עדער ןייק ןטלאה טשינ טעװ רע ,ןייג !?שראמ  רעלארעגעג רעד
 ...ןפקידילַאב

 .רעיראב םוצ ןעגנאנעגוצ ץעמע ןיא סעצוװַאדויל יד ןופ ענובירפ רעה ףיֹוא

 .ןרָאװעג ליטש עליײװ א ףיוא זיא'ס

 םעד ןופ דעלקיגײאריא יד ,עצלעשַאװָאנ ןיפ םירעיוּפ יד ןופ ןעמָאנ ןיא --

 | .רעקיריוטראפ

 .ןגָארטעגקעװא למומ רעד טָאה רעטרעװ עקידרעשייוו יד

 םאיווַאּפ םעד ןוא עצלעשַָאװַָאנ ןופ רעציזרַאפ רעזדנוא ,שילס זיא סָאה --

 | ..שילס קעשישטנאהפ

 ןופ טנעילעגסיורא טָאה רע .טשינרָאג טראפ ןעמ טָאה טרעהעג רעבַא

 | .ךעלריּפַאּפ

 יצ יאטאה ;ןכירשעגנָא םיא טָאה'ס רעװ ,קולעפוצ טשינ ריא טסײװ וצ -- ||
 י*פכישופוול ַאקימ

: 

 רעיוּפ ַא ןָאק סָאד יצ .טכאפעגּפָא ןדעי ןופ ןוא ,טקזוחעג קר טלָאװ ריא ---
 | | | | ?ןזייוװאב שיר ןיילַא

 ןופ קיטילַאּפ יד ןַאק'כ .רעקיטילַאּפ ןַא ,ןיילא זיא רע ןעוו ,ךעלקריוו ---

 טיירגעגוצ ןיא ץלַא סָאד וו ,ןגָאז וליפא ןָאק ןוא ןטסַאקטפימ םעד ןוא ךיק רעד

 !סאג עשזָאה ףיוא ;ןרָאװעג
 ןגעװ םינפא טנַאמרעד ,ךעקריפאפ יד ןופ קידנרענערג ,שילס טָאה ?יײװהעד

 -עקיוָאר רעד ןוא ,ןטנעמסירָאלּפַא םערוטש א ןַאטעג ךליה ַא טָאה'ס ?ייװ ,ןסַאמוװ

 ,טליטשעגנייא ריז טָאה'ס ןעװ ןוא .ץלַא רעכיא טרעטאלפעגפיורַא טָאה ןעמַאנ)

 .רָאפקאפ ןטסכעה עמאס םענופ) רעפסנע ןפיוא טראוועג ןעמ טָאה

 ןענַאינעפ יד ןוא עוואפוב רעד ןופ שהוי רעד .ןעמוקעג טשינ זיא רעפטנע ןייק

 רעטייו טזָאלעג ףוסק ךיז ןבָאה ןסאמ יד ןוא ;קיסעמנעוטַאטס ןענַאטשעג ןיא

 | .געוו רעיײז ןיא

 עקימכערּפ ריפ טימ ,ןנָאװ ןשרעיוּפ/ א  ןיא טריפעגנ םיא ךָאד טָאח'מ --- 

 טסָאה -- .רָאטקַאדער רעד ךייה רעד ןופ ןפרָאװשגוצ רעדיוװ טָאה --- סעקאוויס

 !םנאש' םענעדקַָאג ַא ,עשוזחע ,טאהעג

 =עגֹּפַא ךיז יז ןבָאה ענובידש רעד ראפ ,סעילארוג יד ןעננַאנעג ןעגעז סע

 קידנבייהפיוא ןוא טנַאזעג סעפע טָאה ,ןפַארטענפיױורא ןיא רענייא ,טלעמש

 וװ ,טאקג ףיוא פָאק ןטלַאגעגּפָא ןטימ לארענעג םעד םעָארדהעג יו ןקעמשנרַאב א

 .טרוטולאסעג קירוצ טָאה לארענעג רעד .טדילַאּפענּפָא

 :עגנָא ןכָאה רימ סָאװ ,סעיצו לַאזעה יד .סעיצולַאזער יד רעכיא שיִג רע --

 .טשטיימעגסיוא קעשטָאטָאּפ טָאה -- ??סעינָאלב יד ףיֹוא ןעמונ

 .ךרָאה שידיוי ןיא ווו -- שולס 7

 ."טסַאופ-,ל,ס,9, וומרַאפ-םורעווּפ רעד ןופ רעריפ רערענַאוצקַאער
 ר
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 ?ןיושרַאּפ ַא ראפ סָאד זיא סָאװ -----
 ביילג םעד טָא +*.סעזערּפ רעקסראפָאװַאנ רעד ,וװַאלצַאװ יקסוַאטּפעשק ---

 .טקישעגרעטנוא יז ןופ זיא רע זא ,ךיז טכאד רימ .סרעדנוזאב טשינ ךיא

 ןזַאלרעד טשיינ ןרימ,, ;קידנעגניז ,קירילָאק ןוא םנוב ןרָאװשג זיא געוװ ןטיוא

 :ומאק עזיולב ןיא רעוװוושעשז יד ןעגנאנעג ןענעז ,"ערעזדנוא ןעמייה יד ןרידנַא

 -- יה יד ףיוא סעגנעטס ןוא ןרעדעפ טימ  ,קערנרעוּפ עניורב ןיא ,סעקלעז

 ןטימ ,ןעירפ יד ןוֿפ ּפעק יד ףיוא ""ךעלדניירק , עמערק יד טימ .ןֿפהָאװעגכרור

 ןופ ןעשטשעלעש סָאד ...ןטעסרָאג ענעטעמַאס  ערעײז ןופ ָאדרַאפ ןוא טַאנַאהג-
 ןענעז ײז ןעװ ,דָאנ טרעהעג יװ ךיז ןכַאה סעצינדוּפס עקיטרַאקַאלג עסייוו יד

 רעד םימ עיטאפלַאקדַאּפ ןעגנאנעג ןיוש זיא'ס ןעװ ,ןעגנאגעגייבראפ גנאֿפ ןיוש

 | | .ןַאפ רעיפיור רעטשרע

 יד ןעװעג ָאד זיא עיצוקעשז טשינ .עיצוקעשיז ןפָאלענסױהַאפ ןענעז יז
 ןודיר טרעטסעלעג ײז ראפ ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ןעוועג ןיוש ןענעז'ס .עטשרע
 ןבָאה ײז "..ףמַאק םוצ קלאפ סָאד ןעװ,, גנאזעג ןטימ ןוא םטיור ןפיפ

 ןוא עדווירק ענעקַאבעגטלא רעייז ןטַאננאמ יד ןופ ענובירש רעד ראפ ןגָארטעג

 . :ראפ ןֹופ .ןכַאמ םולש טשינ ןופ תמא ןטימ ביַאה קידנשיור ,סױרַאפ טראּפשעג

 טימ םנירג ,עסורולָאקלּפַאט ךעלדנעפ םילבענפיוא ןיוש ןבָאה ןענַאיגער ענעדייש

 רער טימ רעדינ) :טכליהענפיוא רַאכ ןיא סע טָאה ?ָאמ עלא ןוא ,סשיור

 | | !?עיצַאנַאס
 -- ןעגסנעשטש ןפרָאװעגוצ רָאטקא דער רעד טָאה -- קוק א רָאג םיג--

 רעד ןֹופ ןעגנאגעג ןענעז -רימ רעכלעו םימ ,שגנוי עבלעז יד דיז טכאה זיא סָאד

 .עיצַאטס
 :רעד םיא טָאה רָאפקאדער רעד .קסקא ןרעביא קילב א א ןפרָאװעג טַאה רע

 .רעקנַא ןא ןעוועג זיא .ראלפשנאה ןייז ןופ ?דנקוה ןפיוא .עקטענרַאֿפ יד שגנַאֿ

 ןא טימ טפאשדנאק ירד קידנעגנילש ,ןעגסנעשטש ףיוא טקוקעג טשינ טָאה רע

 סוג ןעװעג רווטץעגרע ןופ ןיא עכלעוו ,טייקענדעשז רעשיטאז ןופ קורדסיוא

 ..ןקידנע ריז טעװ ץלא סָאד סָאװ טימ ,עוואקעשט -- :טנַאקַא

 רעטשאררעביא ןא ,ןגיוא יד וצ רעזעלג יד ןביוהעגפיוא טָאה ענסנעשטש

 טייוו רעד ןיא ?יײוו .שייקמאזקרעמפיוא רעקיאייוצ א טימ  ,גנוקעלפשנא ןא ןופ

 ןקעדַאלװ טימ זכריו ראמעג טָאה יז יװ ,טנגוי רעיצוקעשז יד ןעזעג רע טָאה
 טפנוקוצ עצנאג יד *!טנַארפסקלַאפ רעד ןבעל לָאז ,, :ןפורסיוא קידנפהאוו ,שַארב
 :רעטײל ןיא טימ םיוק ,רעכעה ןוא .זדניפ רעה ןיא ּפָא ףרַאש ךיװ טגַאלש

 ,קסהיבמיס ןֹופ קערי ןעװעג ןיא .ענעגנאנראפ םָאד ןעוועג זיא ,עילבַאטש

 .עלעדרעב קיטסײג א טימ ,ןליוּפננוי ןופ דינַאמ ןטיול רעטקירַאהַאב חנושמ א

 טםימ .טהיאוטַאטענכיױא םיא טַאה םָאכאּפ סָאװ ,רעקנאנעיצאניוואנ ןטימ קערווי
 .ךרוד שלַאװ רע ךײלג ,םינּפ ןפייא רענייז ;גנורירפ פנעצנָאק רענרעשז רענעי
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 טשינרָאג ריז רע טָאה םצעכ .לאטלעוו םעד ןופ דוס םעד טכארטאב ךַאל:לסילש ַא

 םָאװ ןוא ןסקראמ יב זיא סָאװ :גנידצקא ףיוא רעוואקעשפ א ,טרעדנעעגנ טשינ

 ירד יד ןופ עזַאניּפש --- ןבעפ םעד ןוא ןעגנוריסאפ ףיוא ענדעשז ,ןאמויד ייכ

 ."ןרימעקסומ

 ?ןעגנאגעגקעװא ןבָאה לָאז רע ..עטיב ,טציא ?ןעזעג טָאה ריא --
 !רעלגעממואי

 ףיוא טײרדענסיוא ךיז טָאה רעריפ רעד .ןעוועג יוזא סע ןזיא ךָאד ןוא

 וצ רע טָאה 0 יד ףיוא .ענובירפ רעד ןופ ןעגנַאנענּפַארא ןוא ?פַאנק א

 סָאד ןעמונראפ ךעלטסניד ףכית טָאה רעגעי ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג ךאמ) א ןצעמע
 יוש ןיא גָאו ןשרעיופ א ןגעוו .ָאפױא ןא טגנאלרעד טָאה'מו .טרָא ענעזַאלעגירפ

 .ןעוועג טשינ דייד ןייק

 :רָאק יד ,ןרָאפּפָא םענופ לאינָאמערעצ םעד טריּפשענכַאנ יירד עא ןכַאה ייז

 .רעדיג רעד ןיא ךייה דעד ןֹופ טרעדנאוועגּפָארא רעדיוװ טָאה עקפענ

 ירד ךרוד קיד נעוש קוק א ,קעשטָאטָאּפ ןָאטעג גָאז א טָאה -- רַאיַאמ ַא --

 .רעזעלג
 ,יקסוװַאמש זארפצאנילעב .עדָאװעיאװ רעד . יאדווא -- !ריא טרער סָאװ ---

 טגָאקעג טשינ רע טָאה יד יו ןרעדנא םוש ןייק .יקסוװָאכולַאג עיבאהכ רעד רעדָא

 | .גנור'גער יד ןוא יימהא יד ןריטנעזערּפער וצ דובכ םעד ןעױרשנָא

 וד ןופ קלָאּפ ןט10 םענופ ,טוצנַאל ןֹוט !רָאוַאמ א ןא ,גָאז ךיא ןוא ---

 :דערעילַאכ אזא סעפע ןוא ןעמַאניב רעד רַאנ ,םיא ןָאק'כ .רעסיש:עירעַאװַא ַאק

 ...ןענַאמרעד דלאב ךיז לעוו'כ ...רעק

 :ערּפער וצ טקעטשענקשװַא ריציפַא ןטסעב ןטשרע םעד טָאה רע םיוא ,ונ ---

 !קלָאפ יירטעגמוא ,רעטיצ .זייב דליוו ,זייב רע זיא ,ןַאזרעּפ עטסכעה יד ןרישנעז

 ןיא סָאטיװ .טכאמענ טשינ טשינרָאג ןופהעד ךיז טָאה קלָאּפ סָאד רעכַא

 טָאה רעריפ;פפיוה רעד ןוא ,ןעמוקעגריפא טשינ ץעיּפָאק ןרעטניה ןופ םיא וצ

 :ענקעווַא ןוא טלדיזעג טָאה קלָאפ עטשיומנא סָאד .ןטלאהענּפָא טשינ עדער ןייק

 .שזיִפ לאכימ ןופ ץעיּפָאק ןרעטניה םייוו געװ ןפטיירב ןטימ טנַאּפש

 טשינ ;טראוורעד טשיג רענייק טָאה סָאד .?אדנאקס א ריד וטסָאה טא ---

 םוצ ןכײרשוצנַא סָאװ ןכַאה ת תוהפ? לעוװ'כ .עשזָאה ןופ ענעי טשינ ןוא ,זדיר

 .דנאלרעטַאפ ןפימ ךיז ןענענעזעג

 ?סיורא טרָאֿפ .דיא --

 ,ןכאז עוואקעשט ןעמוקוצרָאפ ןָא ןבייה טרָאד .עינאּפש ןייק רַאפ'כ ,ָאי --

 ?טסייוו ריא

 ,םינּפא ---

 ןופ ןכאז עזעילַאדנַאקס !טייקרעכיז רעלופ טימ רָאנ ,"םינּפא ,, טשינ --

 ןוא ןסיװעג סָאד ףיוא ןרעדיוש סָאװ ,טכער ןלַאגַאיצַאנרעטניא ןופ שקנופדנַאטש

 ןשיזייררפל
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 ןופ סָאּפע ןצנַאג םעד ןבעגרעביא ליוו רעכלעוו ,טארעטיק ַא רַאפ לעיצעּפס זיא'ס

 .םידוחצ עקידנפמעק יד

 ?דצ סנעמעוװ ףיוא דעלפננייא שנעז ריא ןוא ---
 :רעביא ןענעז סָאד םגח ,עינַאּפש:סקלַאפ םעד ןופ דצי ןפיוא ךעלריטַאנ

 .טסינומָאק א ןייז רָאד זומ -עכעלטיא טשינ .עלַא טשינ רעבָא .ןטסינומַאק טּפױה

 ןגעװ קידנפכארט ,ןעועג םיכסמ ענסנעשטש טָאה -- ךיז טייטשראפ --

 טשינ טָאה ריא .משינ רעטייווצ רעד ,זומ רעניא -- .סמענעי ןוא געװ ןײז
 .ןטס'גנומַאק יד ,ךיא עז ,ביק

 רעדנא יײג'ב .שידניק טגנילק סָאה .ביל טשינ בָאה דיא סָאװ ,סָאד טשינ --- |

 ביג פיצנירּפ ןיא .סעינָאמערעצ ןָא טושפ יוזא טָא טשינ ןָאק'כ ,ןכאז יד וצ וצ

 ריז ןענעכערו טשינ סָאד ,ערעיז ןדָאטעמ יד טָא רָאנ ,טכערעג ּפָא וליפא ײז ךיא
 ,דעלכערכעצמוא ןענעז עיצולָאװע ןופ ןצעזעג יד זא ,ןסענראפ יז !ןשטנעמ ןטימ
 ...ווומאלער זיא תמא רעדעי ןוא ,טשינ ןעמ ןַאק ןעגנירּפשרעכירַא

 ,טנָאמראפ טָאה רע סָאװ ,תמא רעד טָא .ןרעה טסולנעג טשינ ךיז טָאה'ס

 טָאה רע .רעכיב עגולק ןֹופ טרעדינענּפָארא טשינ ןוא ןעמוקעג ןיֿלא טשינ זיא
 | .טנַאלּפעגנָא גונעג םיא םימ ריז

 ןקילב עקיטייז קידנפראוו ,טהוצַאּפשעגײכראפ ריז טָאה לָאמ טייוװצ א ןייש

 טקוקענוצ ךיז טָאה סָאװ ,רעבקעז רעד ,דעלכיקקינַאה יד טימ פוט רעד ,יײז ףיוא

 ;םייא ךיז טפראדאכ טָאה'מ .עיצוקעשז ןופ עלעדנעפ ןרעשנוא ןענסנעשטש וצ

 ריז ןוא ?דלעושעכלַא םעניא טננוי רעד יטימ ןענעגעזעג ריז .םלוע ןטימ ןשימ
 .עיצַאמס -עד וצ ןזָאל

 ןלעװ ךיא טלָאװ ןטסכעלשטנעמ עמאס םעד ןגעו ,ץלא םעד ןגעװ... --

 | .עינַאּפש ןייק ךיא רָאפ ראפרעד .ןביירש

 -- !טסעפ יווא רעכָא ,ןעשודוצ םיא ןלעװ ןטסישאפ יד ןא .ןרָאפ רע לָאז

 ירד יד טימ ןטקאטקאפ יילרענדיישראפ יד ןעילפסיורא ּפָאק ןופ םיא ןלעוו !

 טכָאװ רע ןעוװ .ןעגניושנָא ןופ יירב עצנַאג יד ,םייקיבײא רעד ןופ ךעלעטניּפ

 ןרָאװעג רעפייטש ךיז ןיא ןוא ,קדהעב עשישנַאמָאר סָאד ּפָא לָאנ א ןָאטעג יוזא
 .םײֿפ א םיא ןופ ןעװעג רשפא טלָאװ ,רעטושּפ שָאקאי ןוא

 .טנאה יד טקערטשענסיױא טָאה .לרעטייל םענופ ןעגנורּפשעגּפָארא זיא רע

 :עגאב ,ךיא ןיימ ,רָאנ דיז ןלעװ רימ רָאנ .רעײז רעיוהאב'כ ,ןײג ןיוש זומ'כ ---
 . !עוָאניּפש ,טנוזעג רימ יז ?יײוװרעד .ןענעג

 טָאה רָאטקאדעד ןאּפ רעד סָאװ ,טשודיחראפ רעײז ךיז טָאה קעשטַאטַאּפ

 טָא רָאנ ןָאטעג זָאל א שזא ךיז טָאה רע סָאװ -- !ןַאמטעה -- :ןָאטעג יירשעג ַא
 ,עסאמ רעד ןיא רעשנוא קנוט א ןָאטעג ךיז טָאה רענעי רעכָא .ןַאמטעה םעד
 ןעװעג ךעװש ןיא ,שיטַאּפש יצ טסנרע יצ ,לוק ןיז טכיירגרעד טָאה ןטיײוװנופ זיוקב
 | | : | :ןדיישוצרעטנוא

 ...טּפוה רעד ןיא ,עדַאנערג ןייק ביירש --
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09+--1980 

 3 .א "ץוָאלולצצ , קירבַאפ רָצִד ןופ טפַאשנַאמ רצד

 סנצױנָא םוצ קצװַאלצַאלװ ןיא יקסוװטלכרַאמ ןַאילוי ןיפ

 -- רָאטיוא ןטיס טצברַאטימ ןופ

 / סורג ןוא ץנַאד טימ קיט" יא

 ַו

 5 ר ע װעג רָאגיא יי
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 סענַאליײב ןוא ןעננורעלקדעד

 דילטמומ ,"עוָאלולעצ, רעד ןופ רעטעברַא ןַא -- קושודַאמ ײטטַאמ -- 1

 ןוא טריטסערַא ,1999 רָאו ןיא קוורטש ןכָאנ קורבַאּפ רעד ןופ טקישוווַאב ,פּפ2 רעד ןופ

 המחלמ רעד תעב ןעמוקענמוא זיא -- 1080 רָאו ןיא הסופת ןופ טיורּפַאב ,1981 רָאי

 וימרוא- -סקלָאפ רעד ןופ גנולווטּפָא ןא ןופ רעריפנָא ןא ווצ ,טנַאק רעקָאטסילאיב ןיא

 ,(.ל .א)

 זדנָאשק םענופ גנוטערטסיורַא יד -- ןיקססָאדעשז םודַא ןפטַאק -- 2 -

 םיוא ןענוו רַאפָארּפ עכעלטסירק וד ןופ לַאקָאל ןיא (טלַאטשעג עווימקופ א) עדיַאזו

 .רעטעברא ןופ ןעגנולייצרעד ןופ טנורג ןפווא טיובעג ךוא בָאה טַאט-ענאילשַאמ רעד

 ףךיז ךוא בָאה ,קעװַאלצַאלװ ןיא ןשינעעשעג וד ןגעוו תועידי עלַאטנעמוקָאד קודנבוז

 -קעלָאק םעד עז) ןיקסמָארעש עז ןגעוו ןטעברא עלופטרעוו ןופ רָאמיוא םוצ טעדנעוועג

 -עשז ןַאפעטס, .2 .א גמושרָאפ-רוטַארעטול רֹאפפ טוטיטסניא םעד ןופ םוידוטש ןווימ

 םומ ,שטיװעיקרַאמ קירנעה ענעלַאק ,(1081 רָאי ,"קינלעטישמ ,, גואלראפ ,וקסמָאד

 ענעמוקאב וד .?םערוטש רעקעװַאלצַאלוא םענעי עגוגב לאירעטַאמ ןגעוו עטיב רעד

 -ראכ זדנַאשק ןרָאמַאוצונוא עריא ןופ םענווא ןופ ןרושָארב ויווצ ןופ ןגוצסווא

 -צָאלוװ) ?שהולעּפַאק א ןיא תולג, ןוא "ןיקסמַָארעשז םורא ןפמַאק יד ןופ,, ,יקסוועש

 :רעביא טיוקרַאבקנַאד רעתמא טימ ָאד ךוא ביג ,(1996 ראי ,קעווַאל

 רובכל ףינָאפמיס-ףסףרּפ רצלַארָאב ,רשסיורג רעד ןופ ןביוהצגנָא ךיז טָאה'ס..

 ןסירצנפיוא "ףשקסוװַאיוק ָאװָאלס , ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא טָאה םצצולּפ ,ןיקסמַארטשז

 וצטלקיטרא יד ןיא) "טלוק-יקסמָארצשז ןקיסָאמרעביא סצד, ןגצק עבמַאב-טסטטָארּפ א

 -שנ םצנופ רערפראפ םלופ םצד ןשיווצ שינטכָאק א ןרָאװצנ זיא'ס ,(ּפָאפ ,ּפָארּפ ןופ

 -ואיוק סצרּפסקצא ןופ ןטלַאּפש "ר ףיוא ךיילג טָאה םצד רָאנ  .רעביירש םשנעברַאטש

 לרפעטסיליפ סָאד .ננוקידיטראפ ןַײז טא 9 ב מ ַָא ב ק נ * ט ש א טצַאלּפַנ "יקס

 שיולּפ ןרעטניה ןופ ךיז טָאה ּפָאפ רַאסװפָארּפ ןפיוא ...טנַאקַאב ןיימטגלא ןרָאװפנ זיא

 טימ ןסָאטַאב םיא ןוא קישטמַארפשז רצוָאלנעמַאנ רפד ןפרָאװפג טײקיזַָאלנשמַאנ ןופ

 וטיירדרטביא ןופ םתוח ןשוחיצשי םצדר ךיו ףיוא ןנַארט טכלפוװ ,ןטיירטלדיו לנַאה א

 ,,.ןפירגַאב

 . ןשירטנידנצשנג םצד ןופ טקאפ םױנופ סיורא טגנירד אנקסמ טכעלקערש א רֶצבָא; |

 קלָאפ םָעד ןלװּפַאב ןוא ןיקסמָארפשז םורא ןפלנניר רצנידנצצג יד ןבלפיו טימ ,טלוק

 ביוא לייוו .גנוכץוושראפ רצלַאנָאקצַאנ ןופ גנוָארד רֶטֹד רטטנוא ןטלננירוצמורא  םיא
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 -רָצד ןכַאמ ,ןשטשנ זירלב ןטנַשז רעטענ עדמערפ ץלא ןוא ,טָאנ ןייא רָאנ ןאראפ ןיא'ס
 לצוו ,רענגצק א סיקסמָארצשז ןיב'כ םגה !ןיינ ...ראפ .ןיקסמָארעטז רענידצנעג יד .ראפ
 סיורא טננירד רצכלצוו ,קורדסיוא ןא טימ טיוט ןכָאנ רובב ןייז ןבצווטראפ טטינ ךיא
 רֶצבָא ,ןרָאװצנ טלעטשצג רימ ךרוד ,תמא ,ןענעו סָאװ ,תוחנה ירד ןופ ריפסיוא ןא יװ

 | .טנורג א ןבטנטג ןבָאה רטרשראפ טנייז יעבלעוו רשטני

 -רוארַאפ גנורעלקרעד ןויװ ןיא טָאה קעווַאלצָאלװ ןיא ןײרַאפ-רערעל רעטכער רע
 ,םדָאפ רעד ןוא ןָאט ןקוסאפמוא םעדו ראפ ,ןיקסמָארעשז ןוא ּפָאפ רָאפעּפָארּפ םעד טלויט
 .ןונע םצע םענוא קידנזָאלנוורא טשינ ךיז

 -אהּפ םעד קידנעלדַאט ,טסעטָאהּפ א טימ ןטָארטעגסוורא זוא ןויראפ רעקנול רעד
 .שינעעזנויא םוש ןָא ןוא ןשינערָאװַאב ןָא ּפָאּפ רָאסעּפ

 ןגעק עבעלטננוו-לוש סעקפורג ןופ ץוצַאהטסנָאמעד-ןסאג א ןעמוקעגרָאפ זיא'ם
 ,ּפָאפ רָאסעּפָארּפ

 םלָאדַא ?יקסווָאיוק סערּפסקע, םעד ןֹיא ןטערטעגסוורא ווא ּפָאפ .גָארּפ ןעק

 ןוא יקסווָארטַאיּפ רבח טלצטשצנ ךיו טָאה טרַאהנייטש קיוייא 'ח ןופ לצּפַא םוצ
 -סגנודליב רֶצה םוצ ץיצַאלעּפרעטניא ןא ןגָארטעגנײרא סּפּפ ןופ םירבח טימ ןטמאווצ
 ףיוא טַאטנַעטַא ןקידנצָארד םטד ןנצוװ ...טסוװַאב םיא זיא יצ ,(יקסבארג .טס) רטטסנימ
 ...סטװַאלצָאלװ ןיא שיצולַאװצר רעד

 -וצ טנָאזענּפָא יקסבארנ טָאה טיצאלעּפרטטניא סיקסווָארטַָאיּפ ףיוא .רעפטנצ ןיא...
 ,(טרצרָאּפצג סָאר טָאה טיצאלעּפרעטניא יד יוװ) טײקבלטרָאװטנַאראפ ןצ . ןּפָאפ ןעיצוצ
 אד ןנװ ,טנַמָאמ םפד ןיא טײקשיטקַאטמוא ןא ראפ טירטסיורא ןייז טנפסרענָא רַאנ
 | | ,טיוט ןכָאנ טרצַאב רפביירש םצד טָאה חכילס

 םָנד --- טײקשיטקַאטמוא יוו סרצנרצ ליפ סלֹּבָט ראפ ןפמעננָא טשטינ ןפמ ףרַאד יצ
 טייט ןכָאנ טרצַאב ןבָאה עץיצַאנ רטשילייטַאק א ןופ רעיײטטרַָאפ ףשחכולמ סָאוװ ,טקאפ
 ןסיררג ַא טרָאװ ןייא טימ ,טסיפַארגַאנרַאּפו ַא ,קינרטבייוװיײוװצ ַא ,טָאנענערז א ,טסיצטַא זַא
 ?רטקידפש ןלָאנַאיצַאנ

 ןדנָאטק) רפביירש-םילשמ "וו נניספל א שטָאכ יצ ,וָאלירק זיא טרפדנא סע
 ,יַאטסלָאט זיא שרפרנא סלֹּבָנ - ןוא ,(ןטנניסשל טצצוטנרעביא  ןיילא טָאה .יקסוועטרַאב
 -ָננ טָאה יקסמָארװשז .רנאא . ,ווצשַאביצרא ,ןירּפוק ,ט!קיס) יקרַאג ,ןצצרצח ,ןינוקַאב
 -ראפ ןבָאה סָאװ ,רצביירש טנשי ןופ ןצמוקעג זיא רצכלצוװ ,חרומ ןופ טניוונוצ א טּפַאב
 ,דנַאלסור ןופ טכטלקנטרק סָאד רָאנ ,דנַאלסור ןופ ץטנוועג סָאר טשינ טרעּפרעק

 -יױַאּפ סיקסמַארטשו טכַארטַאב ךיא' סָאװ ,ןופרעד ףיוא ךיז טגפר (סָאילשישטש)
 טניד'ס רֶצֹוו ?יוזא זיא'ס... סָאװ ,רצייז רטיודַאב'ב .ןטש .םענופ רצניד .ראפ רעקידייש
 טָאנ םָשד טשינ טנידָעג טָאה יקסמָארעשו ,ןטש םָעד אפוג טימרעד טניִד ,טָאג טיפינ
 -יצטד ןפניד ,ןייז ןופ רעטקַארַאב רעד ...רצדַא ,תמא ןייז ןופ טָאג םָצֹד רָאנ ,תמא ןופ
 -.רצקידייטראפ ענייז ןופ ןעניד םַשד ןופ רעטקַארַאב םעד ןגצוו טריד

 -טיח רטשיללוּפ רצד ).-.(  ןרשיזדַאב םוצ ,טָאה ,יגנילירפראפ. ןנשוו טייג'ס ביוא
 -טיח רצשיטססװששלַאב רָנִד ןוא ,חנבס עשיטסינומַאק יד םיא ןיא טקענמטרצד חירח
 ,"ננילירפראפא ספנופ סצנַאלפיוא ששיסור סקצז ןיוש .ךיו ראפ סעיטַאּפמיס -- חירה
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 -קורדסיוא גונעג ויא סָאד (...) ןפמליפ טששיטסיװצשלָאב ףיוא םיא ןוָאל סָאד ךיוא יו

 -יוַאד רעד .סעקיװעטלָאב יד וצ טליּפש סָאװ ,סצּפֶ} ןייז טרָאד וומ'ס ןוא ,(...) ליפ

 לָאטסירק} ןברוד ןוָאלנברוד זיא רָע םנה ,םוילאיצָאס רעד ויא סָאד -- סצּפֶ} רֶצֹק

 ,גנילירפ ןשיטסיוװששלַאב םוצ .גנילירפראפ א ךָאד זיא סָאד !נונפג ."טייקשיליוּפ ןופ

 רצקידנרעביױצַאב רעד !טנעװקצסנָאק זיא ןבפל סָאד ?ןדָאטצמ יד ןיא ןדיישרצטנוא

 רע טריפ ,טײקשיליוּפ ןופ לַאטסירק םעד ןופ גנורצּפרטקראפ יד זיא רָפ םנה ,שורָאשט

 טרַאּפשראפ ףכלעוו ,"רטנלצז ןופ טנַאװ רשיורנא רעד ונצק צסַאמ עשיטסינומָאק יד

 .רעדעוולעב םוצ גשווװ םַצד םיא

 רעד ךיז טדניב "גנילירפראפ , ץיא סשיטַאּפמיס עשיטסינומָאק ןופ ןינש ןטיס..,

 רץשיליוּפ רעסיורג רנד יײןענַאגרָא-טבַאמ-סטייחרעביז ערעזדנוא ןרימַאלב ןופ ןינָט

 טיירג זיא ץבלצוו ,ןסערָאשז ןופ טייקכעלשטנשמ רעד ךרוד רשטסולפניאאב א ,רטביידט

 םענופ רעקידייטראפ עטסלדייא יד ןופ לנָטנ יד רפטנוא סרפטילּפשצלַאה ןבפטשוצניירא

 םיא ףיוא ןבָאה ןטסינומָאק יד סָאװ ,ןטננונטפַאה יד טשיוטנַא טשינ טָאה ,דנַאלרעטַאפ

 רעשינָאסַאמ-שירישו רעשיטַאמעטסיס רעד טימ טפמצק סָאװ ,ןליוּפ םָצד שנונב טניילפג

 -עצ טיירב טָאה ,ןבארּפש ץשיװּפָארייא יד ףיוא טצעוטנרטביא ,"גנילירפראפ , .תוליבר

 .םיאנוש ץריא ייב תולצּפתה סיורא טפור סָאװ ,ןכלטוא ,ןליוּפ ןופ םור םשֹד ןנַארט

 -עטשצצ יד ,ץטנשנ עקיצומש רצטנזיוט טנשי רטריפ א ראפ ןטכַארטַאב םיא ןלָאז

 ןעדווירק סָאװ יד ,קלָאפ סָאד ךיו טלַאה'ס ץעכלעוו ףיוא ,ןטסצנ-טילימאפ יד ןופ רצר

 .ירעבייוו טשכצלצעזצג טרצייז

 ןופ .גָאט וצ טנייה ויב טרציוד ןיקסמָארעשז ןנצק םשרוטש רטקצעװאלצַאלװ רפד

 ץננלעסקצ ןייז ,לאק-וק שיוטצשיד רֶטד ןופ טועטסַאּפ רעד םיא טרינַארטַאּפ דצ ןשיליוטַאק

 .יקצעיוװָאטישודז ּפוקסיב זדנַאשק

 רעטויל ,ּפּפק ןופ דילגשימ ,רערעל ַא -- יקסװעשיב ָאד ינָאטנַא -- 8

 רעטבילַאה רעייז ַא ,ףורַאמ ןופ רעיצרעד ַא ,עשרַאװ ןיא טעטוסרעווונוא-סקלָאפ םענ

 -רעקרעװטנַאה ןוא -רעטעברא רעד טימ טעברַאעג ןרָאו עגנַאל טָאה ,רעטצעשעג ןוא

 .1949.2.16 םעד "ענעגנַאהעגּפיוא קוצפופ, וד ןופ רענווא .טנגו י

: 
 ופ

 -יֵא ןַא ,1099 רָאי ןיא ןריובעג -- קאשטו נו לֶא קעש ושט נ אר פ -- 4

 -::א ,6 ןרָאו וד ןוא טָאה ,קעווַאלצַאלוו ןיא קירבַאּפ-סנַאיַאפ רעד ןוא רעטעב

 -קַא ןַא ןעמונעט ,טייקשיביטס ןוא טייקגנוי רעד ,טנעמַארעּפמעט םעד ךיז קודנבעגרעט

 -ולב, םענוא ערעדנַא ןשיווצ) טַאהַאצ ןגעק ףמַאק ןשוטסירָארעט םעד ןיא לויטנָא ןוויט

 טשטָאּפ רעקסווָאנּפיל רעד ףיוא לַאפרעביא םענוא ןוא קעווַאלצָאלװ ןיא ?ךָאװטימ ןקיט

 .(עקנאובאט רעטניה

 זיא עכלעוו ,ףָארטש-טיוט ךיוא ןרָאװעװ טפשמראפ רע זוא ,1907 רָאי ןיא טריטסערא

 עכלעוו ,הסיפת ערעווש רָאי ןצפופ ןופ ףָארטש רעד ףיוא ןרָאוװעג ןטיבראפ רעטעפש םוא

 קיל ָאמויווצ א ךָאנ .קסלָאבָאט ןיא ןוא עקטאיוו ,עדגָאלָאוװ ןיא ןסעזעגּפָא זויא רע

 ה ןופ ליוק ענרעזיוא ןא טימ ןטייק ןגָארטעג ףָארטש א יוו רע טָאה ןפיולטנַא וצ

 טָאה ,1917 רָאי ןיא עיצולָאװער רעד ךרוד טוורפַאב .סיפ יד רעביא ןּפַאלק םיא לָאז יז

 יד ןופ רַאטערקעס ןעוועג ויא רע .טסינומָאק א יוװ ןליוּפ ןייק טרעקעגמוא ךיז רע

 טלייוועג ,עסַאק-ןקנַאחק רעד ןופ רעצוזרָאפ ,קעװַאלצָאלװו ןיא ןטַאר-רעטעברא עטשרע

 א 8 8
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 ןוטַארעּפָאָאק-רעטעברא יד ןופ ןווראפ םענופ רעריפנָא ,ןעמוטש-רעטעברא יד ךרוד
 ןכָאנ .ןרָאװעג טפשמראפ ןוא טרוטסערא לָאמ ךס א זוא רע .?וצַארּפ 'וו שטשַאלשישפ , זטג
 טנָאקעג טשונ טווצ עגנאלה א רע טָאה ,(12 טפורשוצ עז) ןוווטארעּפָאָאק וד ןקוטשרעד שוק

 ןופ ןטלַאהעגסיוא ךיז רע טָאה 1087 0 ןרָאי יד ןיא יגנוקיטּפעשַאב ןייק ןענופטג
 ןוא ענרַאשט ,עבול ,סערעיזָא רעקווַאלצָאלוו-רעטניח יד טכַאּפ ןיא קידנעמענ ,גנַאפ-שיפ
 עטשרע וד ןיקסנווװטַאלס עיגאלעפ טימ ןעמאזוצ רע טפאש 1042 רָאי ןיא .קענַארמעשזד

 -ָאק ןשיטָאטש ןופ רעציזרָאפ טרעוו ,קע וַאלצָאלוו ןופ טיבעג ןפווא עיצאזינַאגרָא-רּפּפ -

 -ַאקואג א ןיא םוא רע טמוק ,1948 רָאו ןוא ָאפַאמשעג רעד ךרוד טרוטפערא .טעמומ

 קנעדנַא ןַא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעבוא טָאה רע .ןעסוה ןוא רעגַאל-עוצַארטנעצנַאק םענופ רעב

 רעלאוצַאס רעד ראפ רעפמעק ןקודוועגוובמוא ,םענעקַארשרעדמוא ןא ןופ לופשווצ א ןוא

 ןטטנעמ ןקיטכערעג א ןופ ,ץראה ןוא טסווג ןסוורג טומ טסונומַאק א ןופ ,עוצולַאוװער

 / .תודומ עשיולַארַאמ עכווה טימ

 -ןַאב ַא ךָאנ הנמלא ןַא -- עיגַאלע פ ,יקס נו וװטָאלס עבָאב יד -- 85

 קושרַאפ רעכעלטנעל סנבעל ףיוא טּפשמרַאּפ ,ןירערעל יַא טנגוי רעד ןיא ,טסונושַאמ

 -םוא ריז וז טָאה ריביס ןופ .רַאצ ןפיוא טַאטנעטַא ןשוטנעדוטס םעגוא ךיז ןקולויטַאב

 אטמעס עינאפעטס ןופ ןורעטעברַאטס א .עיצולָאװער רעש ךָאנ דנאל ןיא טרעקעג

 עוואיוק ןופ טובעג ןפווא טעברַאעג ןרָאו-חמחלמ-ןשוווצ וד ןיא יז טָאה ,יקסוו ןָאל

 ןפ ַאשעג ןקַאשטינוולָא טימ ןעמאזוצ וז טָאה 1040 רָאו ןוא ."ףלוה רעטיור , רעד ןוא

 -ַאקעג גנַאל וז זיא ,1948 רָאי ןיא טרימסערא .קעווַאלצַאלוו ןוא עפורג-רפפ עטשרע

 ,םסווועג טָאה עכלעוו ,ָאּפַאטסעג רעד ךרוד ןפוא ןשילאיטסעב א ףיוא ןרָאװעג וועט

 ןברָאטשעג יא יז .עיצאזינַאגרָא רעד ןופ רעדילגטימ עלא טעמכ ןעק וקסנוװטַאלס זַא

 םענוא -- 'ןןגָאז טשינ לעוװ כ, :ןכַארבעגמוא קידנרזחרעבוא -- ןעגניקונוופ וד) תעב

 רעד ףיוא סהנַאלרנורג לָאמא ,קירבאפ-סענול ענעלָאטש ןוא -טָארד רעד ןופ ווכעג

 -עברא רעשיקורבאפ-ויב רעד זוא רעטצוא ווו ,רעמיצ םענעגייא) ןוא  ,סָאג-עקשו ושטשַאק

 בל לק-רעש

 --עטעברא רעד ןופ רעוט רעטסוװַאב ַא -- יקשװָאקילרעּפ ףעז וי -- 8

 ןופ ןטווצ יוד רַאּפ רעשריטסערַא רעקילָאמליפ ַא ,קעווַאלצָאלוװ ןופ םובעג ןפווא גנוגעוו

 .גוב םווב טסערב ןיא 1049 רָאו ןיא ָאּפַאטסעג רעד ךרוד טעדרָאמרעד ,עיצַאנַאס רעד

 -- לדֹוו ןכעלטסניק ןופ קירכַאת רערװָאשַאטַָאש יד -- 7?

 רעשריּפוקָא רעד ןופ רעטעברַא יד ןעוו ,1998 רָאו ןוא קוורטש ןגעוו דור יד אר ןמווג/ ם

 ןשנַארדיה ןופ ןסרעייז ןוא רענייטש טומ ויצילָאּפ רעד טימ טפמעקעג ןבָאה קורבַאפ

 ךרוד טרימרַאילַא ,הביבס רעד ןופ םירעיופ יד .העש ווחה טרעיודעג טָאה ףמַאק רעד

 ,ףליה וצ ןעמוקעג ןענעז ,ןלָאשטשַאק רשווָאשַאמָאט יד ןופ רעקעלל יד ןיא ןעגנילק

 םעד ןעמ טָאה עטסָארַאטס םענופ גַאלשרַאפ ןפיוא .ןטַארמענּפָא ןבָאה "ע ענעטַאנַארג  וד

 רעכלעוו ,טנעדיזערּפ םענופ שזַארטיברַא ,ןפיוא קידנזָאלרַאפ ךיז ,ןסירעגרעבוא קוורטש

 ,קורבאפ וד טזָאלראפ ןכָאה רעטעברא וד .עלַאפס רעטנעַאנ רעד ןוא טליווועג דָארג טָאה

 ןענוול וד ןופ גנורשדוי :ּפָארַא יד ז ,ןיקצישטשוָאמ טנעריזערּפ ןופ טרָאװ םעד קודנבוולג

 .יד וד טָאה לטיוורעד .ךעלדירפ וע ךיז ןלעוו ייז ביוא ,ןגיוצעגק ורוצ ןרעוו טעוו

 טייצ טצנַאנ יד טריפפג ,שיצקַא יד ,טנַאמער בולוצ טשרמולכ קירבַאפ ֹודו ןסָאלשעג עוצקערי
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 רצמעברא יד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד יב ןוא טעטימָאק-קיירטש ןברוד שירעפמעק

 טלכיורטשעג זיא--"רַאדנַאטש ינַאװרעשט, רעד םעד ןנעװ טביירש---ןסָאמ-םירשיוּפ .ןוא

 .טנעריוערּפ םענופ "טיײקשיאײטרַאּפרעביא; רעד ןגעוו טדנעגעל רעד רעביא ןרָאװצג

 1009 רָאי ןיא טַארטָאטש רעקרװַאלצַָאלוװ םוצ ן לאוו וד -- 8

 2 5 ןעמוקַאב םירעיוּפ ןוא -רעטעברַא יד ןופ עטסיל יד טָאה ןלַאװ עקיזָאד יד ןוא

 טרָא עטורד סָאד .צָארּפ טס רעדָא -- ןעמוטש ענעבעגעג ֹּפֶא עלַא ןופ 0416 ףיוא ןעמוטש

 -- םֹב ןופ עטסול יד ךָאנרעד טשרע ,ןעמיטש 670 -- ספּפ ןופ עטסול וד ןעמונרַאפ טָאה

 ןטָארטענרעבירא ןלַאװ עקיזַאד יד ןבָאה גנוטַײרַאב רשיטילַאּפ רציײז טיול ןעמוטש 06

 -ײא ײו ןלנצו סיזירק ןוא רָארעט ןופ ןָאפ ןפיוא :קצװַאלצָאלװ ןופ ןצענצרג יד רטביא

 ןצנַאג ןרעביא ןסַאמ יד ןופ םוילַאקידַאר ןקידנסקַאװ םטד ןופ סרטנייצ יד ןופ רטנ

 .רנַאל

 -עגפו א טָאה'ס  עכלעוװ וו רבא ריּפַאּפ עטרונואור ַא -- ?עקווע ׁש טָאס , -- 9

 ןופ ,("טיוקונויא  ןופ רָאטקעריד טנווה) ,יקסלַאבנָאר וַאלצַאוװ רעטסווט רעד טלעטש

 -ַאפ םעד ןעמונַאב סהעטנעצ-עירטכיפיא וד ןופ רעששרע רעד טָאה וווקרומ ,וווקרומ

 1 ןקיטכערפ א טומ המַאק םעד ןבווהעגנָא ןוא שינערעקרעביא-ואמ רעד ןהפ ןיז ןשיטול

 -וד יד טָאה ןפמַאק ענעסוברַאפ טרעהרעדמוא םישדח יירד ךָאנ .קוורטש ןטרוזונַאגרָא

 -גקומווזַאב ,קורבאפ יד ןעמונראפ ווצולֲאּפ רע טל באזעגנָא ןופ ףלוח רעד טומ עוצקעד

 רעצרַאװש רעד ףיוא ןעוועג זוא רעכלעול ,יקסלַאבנָאר .ןטסינומָאק-רעטעברא 190 קיד

 שוב ץעגרע ןוא ןענופעג טנָאקעג טשונ טווצ עגנַאל א טָאה ,06 רָאו ןופ עטסול

 עבלעוו ו ,"עקוועשטַאס, ןופ רעמושנגווא רעד ןעמונעגוצ םיא טָאה ךעלדנע .טעברא ןייק

 עזָאלטעברא וד ןגיוצעגוצ !וקסלַאבנָאר טָאה טלמעד ;ןשייז יד טומ טכ ַאטעג ןווש טָאה

 ןופ רעטעברַא עטרוצופו לַאוװקעגסוזא ןטסנווװממוצ יד סָאד ןענעו ןעוועג ןוא ,םורבח

 וד גנאג ןוא טזָאלעג ווולב טשונ ויטקעלָאק רעקיזָאד רעד טָאה ןכיגניא .וווקרימ

 /טםומ ןבווהעגנָא טָאה רע לייוז ,וװקרימ ןוא ןעמונעג חמקנ ךווא רָאנ ,?עקוועשטַאס ,

 -עלעב יב ןוא ןפצנערוקנַאק ןעװעג וװקרימ זוא טנייה זיב לויוו .ןרירוקנָאק ןצ רוא

 "עק וצעג ץנעו קודנריצוד ָארּפ ,טרָאּפסקע ףיוא ןסָאריּפַאּפ עקודקדנָאדרַאקנָא וצ רוּפַאּפ

 ןוצומנו וועג סע ךיז טָאה ס ווו ,לוומ ןיא ןיוז םוז לָאז ןרעכייר ןתעב זא  ,ריּפַאּפ-עלעביב

 :ראפ ווא ןביוהעגנָא אה לבוש( טָאש} רעד ןוא רעוװקרימ יד ןעוו זוא ,עדַאנַאק

 ךיװ טָאה ,עקלובוב עסיז ךיוא רָאכ ,רוּפַאּפ םינימו ענעסָאטעג זיולב טשונ ןטעב

 טפווקעגּפָא ףוסל טָאה ?רעיּפַאּפָארטנעצ , רעד .לעטרַאק ןפווא ןגָאלשעגנָא ךיולג סָאד

 ,טעטכונראפ טשעה יד ,וווקרימ ןייק טריפעגרעבירא ןענישַאמ עכעלטע ,עקוועשטַאס , יד

 .לָאוװ קירבאפ יד יוװ ,ןטסנידראפ וד טלָאצעגסווא רעטייוו רעמיטנגיוא םעד רעבָא

 .קורב ןפיוא ןענופעג רעפייוװ ךיז ןכַאה םירבח יד טימ וקסלַאבנָאר .ןעגנַאגעג

 ,ןססט רָאו ןוא טעדנורגעג -- "רע-ו טָאפָא רט טנע צג לעטרַאק רעד - 0

 קיצנַאװצ ןוא ייווצ טקיגייאהַאפ שָאה ,0 עווָאטידעה ק ףווא עשרַאוו ןיא טרָאציז ןשימ

 זיולב ןטָארטענוצ טשינ ויא'ס) ןליוּפ א ןקורבאפ-רוּפַאפ עלא טעמכ רעדָא ,ןקורבאפ-
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 עפעלטע ךָאג ןוא רוּפַאפ-קַאפ .טעבראשגסיוא טָאה רעכלעוו ,ץיווָאנסַאס ןופ טכערפטאל

 .ןווורַּפ יד טריטקיד) ,קרַאט-רופַאּפ ;רעביא קידנשרעה ,טָאה לעטרַאק רעד ,(ערענעלקי

 -ַאּפ-ןוורצלָאה ,ןרוּפַאּפ-עיצַאטַאר ,ןריּפַאּפ-ץלָאה ,ןרוּפַאּפ-קַאפ -- ץלא טפיוקראפ טָאה;

 'מרוה רעד בוא .טשונרַאג רעדַא ץלא --- רוּפַאפ-םוורֿטַאנ  ןוא רוּפַאפ-רעכוב ,ןרופ;



 טָאה ,הרוחסו טנעמיטרַאסא ןצנַאג ַא טומ לווטרַאק םעניא טגרָאוַאב טשינ ךיז טָאה רחוס
 ןראפ ךיז טָאה ןפוא אזא ?יוא /.טפווקראפ | טשינ ריּפַאֹּפ טרָאס ןווא זוא'ס ןכלעווא ןעמ
 עקָארק ןיא רעשוולפ ; ןוא עשיראוו ןוא ןווטשטינעק ןלופא ןגיוב טוומשג ףוסל לעיק
 .קרַאמ ןטוט ןע עלַאב ןביוהעגנָא טָאה לעטרַאק רעד ןוא ,םירחוס-מרוה עטסערג וד
 | .עקסנאימעיז "רעסיורג, רעה ויב ַארויב ןייז ןופ

 -- רעשיטכירעטקַארַאכ א רעבָא ,טרפ א --ָארויב רעסיורג רעקיזָאד רעד ןוא
 -נַאמַאנ םנולוורפי ייוװצ ,רעגנעס רעגנוו רעד ? :רעדנוק סנצעמע , טעוומשעגמורא ןבָאה

 -ראוורעד ןיא .ןרעה-לעטרַאק יד ןופ םיבורק ערעהנא ןוא סנווטשצרַאוװש רָאּפ וא .,ןָאס

 ןופ סנשסָאּפ יד ףיוא ןלעטשקעווא ךעלדנע ייז טעוו רעכלעוו ,טווט סנצעמע ףווא גנוט
 קידנלוקוצ ךיז ,סנטסָאּפ ןעמונראפ ויז ןבָאה ,ןקירבאפ ענעגווא יד ןוא ןרַאטקעהיד יד

 -רעפ-ךאפ רעד :,רעדניק סמענייק  טריפעגסווא ןבָאה ויז ראפ טעברא יד .קרַאמ םוצ

 ז2 52 ם א ול 4 יא .ץנעגולעטנוא עמערַא ןוא עמַאימעברא וד

 "לוָאלולעצ רעד ןופ רעטעברא יוד -- לעטרַאק םענופ ןרעה יד -- 1

 רעד ןופ ןטַאנגַאמ יד ןופ סעקטעווליס יוד ןוא טרוטנעירָא טנכיוצעגסיוא ךיז ןבָאה
 רעבלעוו ,לַאנָאסרעּפ ןשינכעט ןרעטלע םענופ ןעגנולווצרעד יד ןופ .עורטסודמוא-רוּפַאּפ
 סָאװ ,ןרעפָאש יד ןופ ןעגנולייצרעד יד ןופ רקיע רעד ןוא ,ןפערט ויז טימ ךוז טגעלפ
 ןגעו טַאהעג /עוָאלולעצ, רעד ןופ טפַאשנַאמ יוד טָאה ,סנעגַאהנוומש וד ויב ןטעברא
 | ,גנונוומ עטעברַאעגסיוא ןא רויז

 -יוה א ןעוועג זוא סָאד :ןענַאס נַאטַאנ ןגעוו טלוװצרעד רימ ןעמ טָאה ,לשומל ,וז זאי
 ךוזו טָאה רע ןעוו -- דומת ןמגעפ קפ רע עכלעוו ,דרָאב רעצרַאװש ַא טומ טענורב רע

 טָאה ןשטנעמ םעד טָא ןופ קילב ןשיטעגגַאמ םעד .ןשטעווק זעווהענ --- טכַארטרַאפ

 -ווו לייוו .יקצניקַאסווװ ,וווקרימ ןופ רָאטק עריד-טּפיוה רעד ןטלַאהסיוא טנַאקעג משונ

 ןלאפעג ויא רעכלעוו ,טסונומָאק רענעזעוועג א -- רעטעראפ א ןעוועג זיא וקצנוקַאס

 ןוא יושורוב יא זיולב ףוש-לכ-ףוס ךָאד זיא ןָאסנַאמַאנ ןוא .קופש ַא ןרעוו וצ זיב

 טָאה רָאי ןטסקיצנָאװצ ןיא .טסעשז א טימ ,ןעיושזרוב עלארעביל ענעי ןופ וצרעד

 ריּט ןלעוו ,יימרַא עטוור יד ןעמוק טעוװוס ןעוו, :טגָאזעג טַארּפָארּפ רעוווקרוט רעד םיא

 . ןעשעג טשונ טשינרָאג טעוו ךיוא ,ןכוולמראפ טנָאק ריא רעבָא ,קירבאפ יד ןעמענוצ

 ןבָאה לָאז ןגינעגראפ רעטסערג ןווז לוווו , רעטסוומכָאק ןוא ןָאסַאמ ןפורעג םוא טָאה

 וצ ידכ ,זירַאּפ ןייק ןרָאפסיורא רָאי סעדעי טזומעג טָאה רע .טסנוקכָאק יד ןעוועג

 ,רעכוק ןשמירַאה ןסיוועג ַא םימ קיפישט ןוא טַאלַאכ ןסיוו/ א ןוא טרָאד ןטעברא
 .טכעג וד ךיז ווב ויז טימ ןשַאררעביא רעטעּפש ןוא ןטכירעג עוונ סעפע ןטכארטסיוא
 -כאפ ןופ טצעשעג קרַאטש םינפא טרעוו סָאוװ ,לטיב שירַאנולוק א ןבירשעגנָא טָאה

 ןצ א ןעוועג יא -- לעטרַאק םעג וא גנוטוודַאב עסוורג ןייק טָאהעג טשונ טָאה .רענעק

 .רעכייוו

 ןשטנעמ א ןופ שינעכעדעג סָאה ךיז ךָאנ טלָאלעגרעב יא טָאה---ןגעקאד ןעגַאהנווטש

 -ודרֶא רעד ןופ רעצו זחאפעצז רעד ןעוועג זיא .ןלופורקס ןָא ןוא ןזייב א ,ןמרַאה א

 ,רעסַאלב ,רעקירעדינ א .עשראוו ןיא טרידיזער טָאה ןוא סנעגַאהנוימש וד ןופ עיצַאנ

 וליפא טָאה רע .רחוס יוװ ,רעלעירטסודניא ליפיוזא טשינ ,לכעלעק קידנעשטוווק א טומ

 רעד ןיא ךעלזייה ןוא ןלשצרַאּפ טימ סעיצַאלוקעּפס טאר-עילימאפ םעד) טנוולעגרַאפ

 םָאה רע םגה ,עקוווסק ַאמ א טימ ןרָאפעג זיא .רעגראק א ןוא ןצסק א .טםיוצ-סיזירק
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 ןשָארג קוצפופ ןלָאצ טלָאװעג רעסעב טָאה .סעדעצרעמ ןקידרעדנולוצסקעז א טַאהעג
 זית +

 .רעקולוב ,טנכערעגסווא טָאה רע םוול ,סווא טנָארט סָאד לייוו ,רעטעמַאליק א ראפ
 טשונ טָאה ןַאסנַאטַאנ סָאוװ) טנעגַאהנווטש עלא יוו ,טלדנַאהעגנווא ךיז רע טָאה ןשטנעמ

 .ףַאקונטָאלּפ ווװ סָאמ אוא ןוא טשונ ןגעווטכעדנופ טלהנַאהעגנווא ,(טנעקרענַא

 גָאט ןקיטניוה ןווב ןטלאהעג ןפוט עורעלַאג רעקיזָאד רעד ןיא טרעוו ףָאקונטַאלּפ 4

 קישוולַא ןַא ןיקער א רעבָא ,ןיקע ןופ גנורעּפרעקרַאפ רעקידנעשטשקופ רעד רַאפ
 -וא קידנעמש טנעלפ רע ,רעקוט טַאמעטַאמ א .עיצקנוטסיד טומ ,ןנַאגעלע ,ןטעדלובעג
 ןשטנעמ ןדעו קידנצַאׂשּפָא ,יויז ףיוא ןענובשח טלָאװ רע יו ,רעגנופ יד ןבוולקרעב

 רע םגה ,שיסור טדערעג וע טָאה ןטסנהעג םוצ ?ןעגידר דראפ םיא ףיוא ןעמ ןָא
 -אפ א ןופ .טנָאקעג טשינ רע טָאה שולוופ .שיזיוצנארפ ןוא שולגנע יורפ טדערעג טָאה
 רע ןעוו ,טמיראב ןיולא ךיז טָאה רע .רעלעירטסודנוא ןמַאנגאמ רעגרוברעטעפ עולימ
 ם ָא קו ט ט גַא ד ָא ט ע ׁש ט ַא ו -- :רעבָאטקָא ןכָאנ דנַאלסור ןופ ןפָאלטנַא זיא
 ,עלעקזילַאוװ םעד טָא ןוא ןעוועג טרָאד ווא סָאוװ ,טסוווװ לושוט רעד-- 1 לא ר דו א
 טימ .סערעפא עסוורג ןופ עדמעגעל א ךָאנ םוא ךיו טּפעלש ןָא טלמעד ןופ ,רעמ טשונ
 טרָאּסנַארמ א דנַאלננע ןווק טרופעגסיורא רע טָאה ,םסֹוד קושטנוד ,עלעגעלָאק ןייז
 ןיפערג רעד טימ ןּפָארמעג ךיז רע טָאה זוראפ ןוא .טנודראפ בָארג ףיורעד ןוא רעניה
 -ווַּפ וד סָאװ ,רעטיג-דלַאוו יד ףיוא ץנעטָאּפינעלּפ א ריא ןופ ןעמוקַאב ןוא ףָאכסַאװב
 םינּפא רעדלעוו עקוזָאד יד טקַאהעגכיוא טָאה רע .טרירטסעווקעס טָאה גנוריגער עשיל

 קודנזיוהעביא ,ןאווהאר ןופ עטסָארַאטס םענופ גנוקילוטַאב רעכעלדניירפ רעד טוי
 -ַאק א טגוולעגרָאפ םוא טָאה ןופערג עטשַאררעבוא וד זא ,סעמוס עכלעזא זוראַּפ ןוו
 .ןליוּפ ןיא ןיוז קויטעט ןביוהעגנָא טָאה רע .ץאזמוא ףיוא לַאטומ
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 -עג רעלקריוו טָאה רע וצ -- טגָאזעג רימ ןעמ טָאה -- טסווװוַאב טשונ זוא'ס --

 תקולחמ א ןיא ןליוּפ טפעלשעגנוורא טָאה ךעלמענ רע וצ ןוא ןייוװ-טנעמַארקַאס טצרַאוש
 וד ןקַאהוצסוא ףיוא 2וסעצנַאק א ;עמוקַאמ טָאה רעבלעוו ,ןרעצנַאק ןשוטַָאקשו ןמיו
 -פָא םעד טזומעג טָאה מ זא ,טעװװעטַאבעלַאבעג ווא טרָאד ןוא רעדלעוװ רעשזעיוװַאלאוב
 -םָאלּפ ווו זא ,זוא טקאפ א יי .גנוקידעשטנַא עקיזיר קודנלָאצ ,ןבַאמ לטבמו ךַאמ
 ,לַאדנַאקס ןוא למוט ןעוועג זיא טרָאד ,ןזיוװַאב ךיז טָאה ףָאקונ

 ןוירא ןיא .עשימוילק טיט עטכושעג וד טליוצרעד ןעמ טָאה לוּפשווב א ראפ

 -צראווש וד .םורב עגרערנַאנאפ וז טָאה ןוא עשטוילק ןוא קורבאפ רעד ןוא ףתוש א ווו

 ןגעווט םסערבופ טָאה רע .צָארּפ 80 טַאהעג טָאה רע ןוא ,.צָארּפ 80 טַאהעג ןבָאה סנווטש

 -נַאגופ טָאה'ס עכלעוװ ,סנווטשיצרַאווש יד ןופ המכסה יד ןעמוקַאב טפראהעג ץלא ףיוא

 ראפ רעטכַאט ןווז םווא םיג רע ?ףָאקינטַאלּפ טוט עשז סָאװ ."יקודול קנַאב, וד טריס

 וד .טפַאשלעזעג רעד ןיא רוא טימס ןעמאזוצ ןוורא טערט ןוא ןווטשצרַאווש ןואלסו נַאטס

 .צָארּפ 79 טַאהעג ןיוש טָאה רע ןעוו ..צָארּפ 28 זוולב רעבוא טביוולב סנווטשיצרַאווװש

 -לומ א סנווטשצראווש וד קידנלָאצַאמ ,ןטנ ךיז לָאז רעטכָאמ ןויז רע טרופרעד ,סעיצקַא
 -רופָאּפ וורד ,זָאלולעצ ןופ קירכאפ א ןיוש טָאה עשטוולק לויוו ,שובוש א ,סעטַאלז ןָאו

 ,גווווצ-עינול א ןוא ןקורבאפ

 -גוטש ןגנוו םענופ טסַאג רעד יוװ קעווַאלצַאלװו ןיא טלייוועג טָאה ףָאקו נטָארּפ

 -רא יד עלָאה רעד ןופ טקוטיוזַאב טלמעד טָאח'מ ,"עזָאלולעצ , וד טכוזַאב טָאה .ןעגַאה

 רַאפ זיא טסינושַאמ רעד .ןששנעמ ןייק ןגָארטרַאּפ טשינ טָאה ףָאקונטַאלּפ לוווו ,רעטעב

 רָזֹד ןופ ןעזסווא ןטימ טקיצמנַא ךיז טָאה ףַאקינמָאלּפ יוו ,טרעהעג טָאה ןוא ןבילב
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 | יי דו י5 ט עי ג ,ָאשָא ר ַא ב ק ַא ק ,ך יַא -- :עלַאה-ןטַאטָאטיוא רענויש
 ,) 2 -- :רעצעלפ עסיוועג ןופ הונ ק ר רעד ןגעוו טסעומשעג טָאה רע ןעוו ,ךָאנרעד ןוא
 טַאהעג תועמשמ ןיוש טָאה רע ןקַאולָאּפ עשזוא רעיפעיט אי ,ַאד
 .טפַאשרעגהוב עשיליוּפ

 -רַא ןופ דנַאברַאפ רעקזוַאלצָאלװ ַא -- "יצַארּפ וו שטשָאלשישפ, -- 9
 -וטּפָא טַאהעג טָאה ,קעשושטנַארפ קַאשטי גיילַא ךרוד טהופעגָ ,ןווופַארעּפַאָאק ל-רעטעב

 -עב 8 ןוא רעבלעוועג 9 ןעמאזוצ ,ןַאבויל ןוא ונוצנעשָא ,וקסוואווק-טסערב ןיא ןעגנול
 רעד ןבלעוו ווב = לָאפס, ןופ קומולָאּפ-שזַאטַאבַאס עבעלטפַאשטרירו יד .ןעיירעק

 -עדַאכ םעד דצמ ץנערוקנָאק וד ,תורוחס טימ ןגרָאזַאב ךיז טזומעג טָאה דנאבראפ רעקיו זָאד

 -ולָאֹּפ עכעלרעהפיואמוא יוד ןוא ,טוידערק-קנַאב טָאהעג טָאה רעכלעוו ,"ָאווװנגָא  ןשיק

 ךיז טָאה סָאװ ,עוצאזינַאגרַא יד טניילעגקעװַא ףוס טָאה ץלא סָאד -- עיצקַא עשיט

 ,טלקיוװטנַא ןווש
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 וע נו ם ָאק ר עוד נָאש ודו רג רעד ןופ די ר כ דע ד--8

 .1058 ד ַָא וי

 ןוא רצטצברא -- ףטריטסצרא ףשיטילַאּפ טרעדנוה ייווצ טפמב ָאד ןפנצז רימ;

 -ףיננַאל ףיוא ףטּפשמראפ ,ףשיריי ןוא ששיסורסייוו ,טשיניארקוא ,ףשיליוּפ ,םירָצי וּפ

 -ץנסיוא ,ץקנַארק .,טנעו יד רצטניה ןרָאי שגנַאל ןיוש ןציז ץכלפוו ,חסיפת רצקיר

 -וק קינלעשטַאנ-חסיפת םנד ןוא רָארוקַארּפ ןטימ .טיצַארטסינימדַא-חסיפת יד ,טטפניש

 ןוא שטיזיפ| ןכערבנייא ודנוא קידנלפוװ ,שיטַאמטסיס .ודנוא ןצווטדרַאמ שארב 'יקסרַאב

 ,טילַאדָאמ

 טָאה ,רָאי ןקירָאפ רעבמשטּפעס ןט74 ןויב ןט20 םצנופ ,תצל-תצמ ריפ ןופ ךשמ ןיא

 םנה ןגנורעגרער ץטאווירּפ יד ייס ףטקידחסיפת יד ייס טביורַאב קידנשטשלופ ודנוא ןנמ

 .ץקנַארק רָאּפש ָאד ודנוא ןשיווצ ןענעז'ס

 ירכ ןוא ריצַאּפט ןייק ףיוא טריפענסיורא טשיג רימ ןרצוװ םישדח ןביז טגיז

 .רעטצנעפ ייד טּפַאלקראפ ןטמ טָאה -- טפול יד ןביורַאב וצ ןיטולחל זדנוא

 טביורצנוצ זדנוא ייב טָאה'מ .רָצכיב ןופ טביורַאב רימ ןענפז םישרח ןביז ןיוש

 -ךאפ א ןרָאװצג ןבעגענסיורא זיא'ס ,ווירב ןטלַאהרַצד ןוא ןביירש וצ טייקנצלגעמ יד

 רעצרַאק ןיא ןפרָאװעננײרא ןעמ טָאה סנטצטל .זייּפש רֶצֹד טימ ךיז ןלייט וצ רטֹוו
 ,טיורב לקיטש ַא רבח ןטייווצ א ןבצנענ טָאה רֶצ סָאװ ,ראמרשד ןיקסרַאדָאליװ וי

 -רא יד טָאה קיירטש-רטשננוה-טסעטַארּפ רטודנוא ןופ גָאט ןטירד ןוא ןטייווצ םנד

 -טעּפסניא םַױד ןוא יקסראבוק קינלשטַאנ םפנופ גנוריפנַא רצד רעטנוא טיצַארטסינימ

 ףקידנרעביפ ןוא עקנַארק ,עטכַאװשענּפָא יד .ערקַאסַאמ א טריפצנסיוא יקסוװַאלסַאמ רָאט

 ...ןייזטסורוַאב סָאד ןרילראפ ןזיב ןגַאלשפג ןוא טצקַאנ ןָאטענסיוא ןצמ טאה

 יד ןיא ךיו טוט ָאד סָאװ ,םצד ןגצװ ,חמדקח ַא טשרצ ןטיוצג זיא ץלא סָאד רֶצבָא

 .רשטרפוו זדנוא ןלעפ נטִט טטצפל

 ןטלַאהצננָא טָאה ,לירּפַא ןט195 ןויב ןט6 םננופ ,ךָאװ רטצנאנ רֶצד ןופ דשמ ןיא

 ."ןעורמוא, יד בילוצ טשרמולכ ,סעלשצ ףלא ןיא ץרקַאסַאמ טרפלונצר א

 -טֶצ ךָאנ טשרפ זַא ,טסנפ טלצטש ףנומַאס רעזדנַאשזרורג רעד ןופ גניטלַאװרַאפ יד

 עצנאג יד ליחּפַא ןט 9 סד טָאה ,רָארוקַארּפ םשד ןצגנַאלרַאפ ןטסיזמוא םישדח טכצל

 סכ2



 -גסיוא ץקיוָאד יד ראפ .ןעמוק לָאז רע לוק א ףיוא ןרעדָאפ וצ ןביוהעננָא עניטַאק

 .יירעגעלעג טרַאה גָאט ריפ טימ טפָארטשַאב זדנוא ןעמ טָאה ןציירש

 ןטסטל} םַױד ןוא רָאטקעּפסניא ןטימ רטצומיוא ףדנאב א זיא לירּפַא ןטכַא םפד

 -עש םירבח יד ןפרָאװצנּפיורא ןבָאה יז .ספלנצ יד ןיא ןלַאפעננירא שארב ןיקסנישַא

 יז ןבָאה שכל .,רעצופיוא ןופ רצלַאּפש א ררוד יז ןבירטצג ,פטק יד ףיוא סטקיג

 טא ץבצוטנָא סָאד ןגיוצענּפָארא ןרֶעי ןופ ןעמ טָאה רָאנרַער ;טטּפָאקעג ןוא ןגַאלשג

 סעד .ןפוא ןשילאיטסעב א ףיוא טצּפָאקענ ןוא ןגָאלששנ םיינארעביא ןוא ,לוויטש יד

 -גוווצעג ןענעז יז זא יווא ,סיפ יד טיירדענסיוא ןצמ טָאה יקסששזב וואלסינַאטס רבה

 יא ןנַאלטצנ ןצמ טָאה ךיּפוג רבח סד .לָאטיּפש ןיא םיא ןעמשנראפ וצ ןצוונ ענג

 ןנָאלטעגסיורא ןשמ טָאה טירבח טכעלטש .ןרָאװשנ ביוט זיא רֶע זא ,קרַאטש ייווא ּפָאק

 עכצלטש ...ּפָצק יד ןופ רָאה יד קידנסייר ,ןריושצנּפָא דלַאװפניב ןצמ טָאה ףלא ,ןייצ

 עכלעוו ,טעצינמפט ןוא סרעצרַאק ןיא ןטמונראפ ךיילנ ךָאנרעד ןטמ טָאה םירבח קילדנטצ

 .טמיטשַאב קצווצ םנד וצ ןטנצז

 -טָאב :םירבח ץטנכערעגסיוא רעטיײוו יד טעװעטַאקעג ןצמ טָאה סרטצראק יד ןיא

 יָצצ ךיז טָאה רֶצ ,ןגיטש יד רטביא קָאטש א ןופ ןכרָאװגּפָארא םיא טָאה'מ -- ןיספ

 וא ,יוזא ,ןײוטסוװַאב סָאד ןריולראפ ,עקצאסיפ רצנרעניטש רעד ןיא ּפָאק םָד טּפַאלק

 -גוא ןעמ טָאה ןטטיװָאילצ .רטצרַאק ןיא ןפרָאװװנניײרא ןזָאלטסוװַאב א םיא טָאה'מ

 "קג ןעמ טָאה ןצנייטשנוייא .ץרַאה סָאד הנכס ןיא טלטטשצנ ןוא רינג א טקַאהנרטט

 .ןגָאמ םָלֹד טקידיילעגסיױא טָאה רֶצ זיב ,ךיוב ןייז  ףיוא טפצדיוהעג ךיז ןוא טצּפָאק

 ןרָאטנַאק ,יקציביר ,םיומנענפט ,יקסוװָארטסַא :םירבח יד טעװעטַאקעצ ןטמ טָאה רו

 -וג ,יקסנַאטטנײּפ ,יקסרַארָאלוװו ,שאילוד ,דיריווש ,ןַאמדירּפ ,יקצצליּפ ,ןַאמדלַאג ,טבוש

 -סַאק ןוא סץנורַאטס תודָצ טנָאז םזידאס ןרעדנוזַאב םעד ןגעװ ...טרטדנא ייד א ןוא ,דימ

 םיא ידב ,םיובנענעט רבח טָשד ןענַאנרַא שנשלטכעלשצנ יד רטביא ןגָאלש סטשטיוװַארּפ

 | .לרָצלדַא ןַא טימ לּפענק א ןטוק וצ ןצגניווצ ןצ

 .ןימַאלונער-חסיּפת ןשינילת א ןריפנייא יקסרַאכוק ןילת רצֹד ליוו ןפוא אזא ףיוא

 םיא ךרוד טכַארטעגוצ טלַאק ףיוא ןרָאװשג טכַאמנ זיא טרקַאטַאמ טצנַאנ ַא-יד טָא

 ,םויניצ ןעכלנייוװעגמוא ןא טימ טריפצנכרוד ןוא רָארוקַארּפ ןטימ

 רעצנַאג רָבֹד ןופ גנוכוורעטנוא ףשיניצידשמ יד תודש טגָאז .םזיניצ ןקיוָאד ןגצוו

 יד ךרוד שרקַאסַאמ רֶצֹד ראפ טונימ שבצלטע ןרָאװעג טריפשנכרוד/ זיא טבלפוו ,טנומַאק

 -ילָאּפ יד ןופ דנַאטשיצ-טנוזפג רעד זא ,טלשטששנטסעפ ןבָאה ףבלפוו ,םיריוטקָאד-חסיפת

 -רעד ,עקנַארק רצווש ןוא ףקיטכיודניוװש יד קידנסילשסיהא טשינ ,פטטריטספרא טשיט

 ןטקעריד א ריא ןיא ןצמונעג ןבָאה םיריוטקַאד יד וא סד ןכעוו .ערקַאסַאמ ַא טביול

 ןצמ טָאה ,קָאטש ןייא ףיוא וענופעג ךיו ןבָאה יז ןצוו זא ,טקַאפ רעד תודצ טנָאז לײטנַא

 .ןצכערק ןוא ןעיירטצנ טרעהצנ ךיז ןבָאה'ס ןוא ,ןנָאלשװנ ןטייווצ ןפוא ןיוש

 -הסיפת רעד ךרוד טלַאק ףיוא ןרָאװעג טכַארטענוצ זיא טרקַאטַאמ יד זא ,םצד ונצֹוו

 ןטרצפ ןפיוא טשרצ ןטמוקעגרָאֿפ זיא יז סָאװ ---1 :ןטקאפ ץכלעזא תודפ ןנַאז ,טכַאמ

 רער ראפ גָאט א טימ סָאװ --- 2 ,רָארוקָארּפ רעד ןעמוק לָאו'ס ןרעדָאפ רצודנוא דָאנ רָאש

 רעד ףיוא סיורא שדוח םצד ןפייג עכלצוװ ,םירֿבח יד טרילָאזיא ןפמ טָאה ףשרקַאסַאט

 יד-- 3 לקַאטקעּפס ןקיטולב ןקיזַאד ןופ תורצ ןייק ןייז טשיג ןלָאז יז ידב = ,יירש

 ןשטנעמ סָאװ ,ןָא טשינרָאג סט טייג םיא זא ויקסרַאכוק קינלעשטַאנ םףנופ גנודלפמ
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 ךיא לפוו חוכ טימ ,טײקמַאזברָאהעג וצ ןענניוװצ ךיא לצו חוב טימא :טרָאד ןברַאטש
 ,"!ןימַאלונער א ןלעטשנייא

 .ט נָאר פ - םט רו ה גוי א ןגע וז ףתורפיוא -- 4

 -ָאוצַאנרעטנוא ןשיטסינומָאק ןופ עוצקעס) ןלווּפ ןופ ויטרַאּפ עשיטסינומָאק וד

 רעד ןופ ןסוורק יד ןוא ןשטעטימָאק עווָאטאיוװוָאּפ וד ,"דנוב , םעד ,ס99פ ,רקק םוצ (לָאנ
 -םירעיופ ,"דנוב, ,ספפ ןופ רעדולגמומ עלא ןצ .ןענוירַאּפָארּפ וד ,ווטרַאּפ-םירעיוּפ

 / =ופ םירעווּפ ןוא רעטעמרא ללכ םוצ ,ןענווראּפָארּפ וד ןופ רעדולגמומ עלא וצ ,וטרַאּפ

 ..זווהק רענטוק-רעקעווַאלצָאלוו םענ

 !םירפיוּפ ןוא רעטעברא םירבח |

 -ָארּפ רֶצִד ךיוא יוװ ,ץרפמ ןיא ןרָאוװפנ  ןצמונעגנָא זיא סָאװ ,טיצוטיטסנָאק יד

 -ץנוצוצ ליצ םָױד ןבָאה --- רוובב דרור טױברַאַאב ,טיצַאניררָא-לַאװ רעיינ ַא ןופ טקני

 סָאװ ,ןטייחיירפ ףשיטַארקָאמנד ןוא טכצר ףשיטילָאּפ טשפר םפד רעטצברא יד ייב ןטמ

 רעפרצד ןוא טצטש יד ןופ ןסַאמ-רעטצברא יד יב ,טנייח זיב טנָאמראפ ךָאנ ןבָאה יז

 סָאד ,טַאנצס ןוא םייס ןיא רףײטשרַאפ ףרפצייו ןקיש וצ טכצר סָאד טביורצגוצ טרצוו

 ץיחמ טלצטששנ .טרפיוו רָאי 24 זיב טננוי יד ;ספטסיל ץרפצייז ןכשלטנפשראפ וצ טכפר

 | .ןבפל ןשיטילָאּפ םפנופ ץפנפרג רעד

 טדניב ןסַאמ עקידנטעברא יד ןופ טננר ףשיטילָאּפ יד ףיוא טַאטנצטַא רעקיזָאד רצד

 . רו טימ ,ןפנייראפ יד ןופ גנושהכולמראפ רטטנַאועגנַאגנַאל רעד טימ ךיז

 ףוװיטקצלָאק יד ףיוא טַאטנעטַא ןטימ ,ננורפכיזראפ רצכעלטּפַאטלצוצנ ןופ ףיצאדיוװקיל

 -גטמ יד םירָציוּפ ןוא רטטשברא יד ייב ןטמשנוצוצ ליצ א ראפ טָאה רֶצ .וואא ןכַאמּפצ

 ןריוירפלטיה וצ ליצ א ראפ טָאה ,ןסשטרעטניא-ןסאלק ףרצייז ןקידייטראפ וצ טייקכעל

 .ןכצל עכצלטפַאשלצזטג ןוא טשיטילָאּפ שצנאג סָאד

 -רָא-לאוו ףשיינ יד ןוא עיצוטיטסנַאק ששיטסישאפ יד זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ

 רָטד סָאװ ,דנַאברַאפנטַאר ןטימ חמחלמ ַא וצ ןצננוטיירנוצ יד ןופ לייט ַא טיצַאניד

 -וצ ץשינַאלַאטדיא יד ,םוישַאּפ ןשישטייד ןטימ תופתושב וצ טיירג םזישאפ רפשיליופ

 -תוליבר שיטסילַאנָאיצַאנ-שיטסיניװַאש יד זיא חמחלמ רצקיוָאד רעד וצ גנוטיירג

 .ןלייט ץטיטסיטַאפ ץלַא ךרוד ןסַאמ יד ןשיוװצ טײרּפשרַאפ טרעיו סָאװ ,ץינַאּפמַאק

 ןבילבעג ויא ןליוּפ ןופ ןסַאמ עקידנטפברא יד רצביא ןצוװ ,טיצַאוטיס .ַאזַא ןיא |

 רעדילנטימ עלא וצ ךיז רימ ןדנצװ ,המחלמ ןוא ץיצאזישאפ ןופ ראפפג יד ןטננעה

 -ַאפָארּפ יד ןופ רָדילגטימ 'יד וצ ךקוא יוװ ,ײטרַאּפ-םירעיוּפ רעד ,"דנוב, ןוא ,סּפּפ ןופ

 -לַאב א ןטמטנוצרעטנוא נַאלשרַאפ א טימ טננפנ רענטוק-רעקווַאלצַאלװ רעד ןופ ןענייר

 .ןצננולמאזראפ-טסצטָארּפ ןוא ןפגניטימ ףמאוניימפנג ןנפו דיז ןקידנעטשראפ ,ףמַאק ןקיד

 ןטימ -- .וואא ןקיירטש .טשטש טרטספשרנ יד ןיא ןנוצ-שרַאמ דיוא יו ,סשיצַארטסנַאמטד

 עבַארער ץעטסקיטניוװ יד ןיא טליצ צכלצוו ,שװיסנעפַא טשיטסישאפ יד ןנַאלשוצּפָא ליצ

 .ןליוּפ ןיא ןסַאמ שקידנטעברא יד ןופ טכנר ןוא ןעננור

 טייהיירפ רָשד ראפ ,טכצר-לָאװ ןקיבַאפ-9 ראפ ,ףשיצאנידרָא-לַאװ יד ןפיצקירוצ ןראפ
 -שיליוּפ םָצֹד ןסייררצביא ןראפ ,ןקיירטש ןוא ףסטרּפ ,טרָאװ ןופ ,ךיז ןריזינַאגרַא ןופ
 .יציטיטסנָאק-לירּפא רציינ רֶצֹד ןגָצק ,דנוב ןשישטייד

 ףמַאק םוצ טנָארפ-סקלָאפ ןשיטסישַאפ-יטנַא ןטיירב ַא ןפַאש וצ רָאּפ ןגייל רימ
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 ףיצקא רצקיזָאד רפד טימ ןריפוצנָא ףיוא טנַאק ןדָלי ןיא ןפַאש וצ רָאפ ןגייל רימ

 -רפדנביוא טלַא יר ןופ רטיײטשרַָאפ יד) ןופ טלצטשטגנַעמַאזוצ טרצו ףכלפוװ ,טיסימַאק א

 ,טיבענ םטנעבטנצג ןפיוא קיטפט ןטנפו סָאװ ,סטיצאזינַאנרַא טטנַאמ

 יד סעיצַאטקַארטרװּפ ןופ געוו ןפיוא ןביילנוצסיוא ,דימת יו ,טיירג ןטנַעז רימ
 ועיצקא רצד ןופ ןדָאטצמ ןוא ןעמרָאפ יד טעגונב ןטייחנדיישראפ-סננוניימ .טלשוטנוש
 ועיסעס-םייס יד ןצמוקרָאפ ףראד ינוי םוא ןיוש וא ,ףיורצד ןָא רצבָא ןזייוו רימ
 ןטעב םורצד ,ץרוק זיא טייצ יד .ןקיטשטשַאב .עיצַאנידרָא-לָאװ שיינ יד טצוו שבלצוו
 .עיציוָאּפָארּפ רעודנוא ףיוא רעּפטנע ןרעלעגט-סָאװ א ןנָעװ רימ

 !ןקעב ןוא ילגימש-ודיר ,ןקעװַאלס ןופ גנורינער רעשיטסישַאפ רעד טימ/ רעדינ ===

 !טנָארפ-טקלָאּפ רעשיטסישַאּפיטנַא רֶֹד ןבצל לָאז

 !חמחלמ טימ רטרינ

 !דנַאברַאפנטַאר םַצד ןקידייטראפ רימַאל

 !ץיצַאנידרָא-לַאװ רפיינ רעד ןוא עיצוטיטסנָאק רטשיטסישַאפ רֶטד טימ רצדיג

 ,1929 ינוי .טנטיק-קצװַאלצַאלװ ןופ פּפק רָטד ןופ טנטימַאק-טנגפנ

 -וד רָאדָאעט ןופ עורַא לעצנַאק-ןטַאקָאװדַא יד -- ַארווב סעשטַארוד -- 2

 -:ָאװצ ןופ ךשמ ןיא ןסעצָארפ עשיטסינומָאק וד ןיא רעקידווטרַאפ רעטמירַאב רעד ,שטַאר

 -ענָאוצולָאװ ער רעשילווּפ רעד טומ ןדנובראפ גנע .1080 זיב 1919 רָאי ןופ ,רָאו קוצ
 -וא ,ןטסורוי ןופ וויטקעלָאק א טרווינַאגרָא שטַארוד רָאדָאעט טָאה ,גנוגעוװוַאט רעד

 םייבח יד טקידווטראפ ךעלדומרעדמוא ןוא ,גנונעוװַאב רעקיזָאד רעד עטנ

 -עטס טומ קידנמעמרַאטומ .ָארויב ןווז זיא קובר .קנעב-סגנוקודלושַאב וד ףווא

 .ָׂשֵא 35, 86) = 54 הי

 3 8 שול 1

 -סערא עשיטיולַאּפ וד ףלוה ןעגנערב ראפ רעטנעצ א ןעוועג ,יקסווָאלַאפמעפ עינַא
 ;דנַאלסווא ןוא דנאל ןופ רעוו ופ עוויסערגָארּפ ראפ טקנופ-סגנופערט א ךווא ווו ,עטרומ = יי מ .595 בי ;  שפ

 וד ןופ ןעגנוטַארַאב ןעמוקעגרָאפ עיראלעצנַאק סעשטַארוד ןיא ןענעז לָאמ ןווא טשונ
 ייד

 טוומעג ךיז רע טָאה עוצאפ קא רעד תעב .טנַארפ-רוטלוק ןפווא ןפמעק עכלעוו ,עקנול |=

 רעטעּפש ןוא ןרָאוװעג טרוטסערא רע זיא 1048 רָאו ץרעמ ןט11 םעד ,ןטלַאהַאבסווא

 .ַאפַאטסעג רעד ןוא ןעמוקעגסוא

 קוורטש ןכיורגיז ַא ךָאנ-- עקָאר ק ןיא געט עק טול ב יד 6

 ךוז טָאה ,587 רעוועקָארק רעד ןופ טעטומָאק ןכרוד טרופעג ,קורבאפ סדרַאכוס ףיוא ֹס

 -ולָאס רענוומעגלא ןא ןרָאװעג ןדלָאמ עג זוא'ס .טירעפמעס ןוא קוורטש א ןבווהעגנָא

 -רענַאבנוווא םעד ןופ ףיווה ןפווא ןיא 1099 רָאו ץרעמ ןט98 םעד .קוורטש-טעטוראד

 -עברַא 18 000 ןופ גנוקולויטַאב רעד טוימ גנומומ רעקיזור א ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיוה

 -ָאװעיאוו םענופ גנוטכור רעד ןוא םרושרַאמעג טָאה גנוטומ ןכָאנ גוצ רעד ןעוו .רעט

 "ראפ ןוא רעטעברא טכַא טעדרַאמרעד .ןסוש ןביוהעגנָא ווצולֲאּפ וד טָאה ,טמַא ןשיד

 ,קולטנעצ עכעלמע טעדנווו

 -ַארטסנַאמשד רפקיטכשמ א ןיא טלדנאווראפ ךיז טָאה תונברק יד ןופ היוול יד...

 ויד קידנענעבער טשינ ,ןטטנעמ 39 000 ךרעב גוצ םעניא טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס) .ץיצ

 .(ןרָאוטַארט יד ףיוא סָאװ
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 .וצמוקטנמוא ןצנפז'ט

 | | .רטמצברא רעטנַאקָאבמוא ןא ,

 ,ךיוב ןיא ליוק א -- רטסצברֿא ןא ,טלא רַאי 20 ,ףצזוי קילטצשט = 2

 / רגנטבצגענ ןלצפ ,ןאי טאגירדנעי
 ,ץרַאה ןיא ליוק א -- ןירטטצברא ןא ,טלַא רָאי 22 ,ַאנינַאי ַאקצישַארק

 .ךיוב ןיא ליוק א -- רצטפברא ןא ,טלַא רָאי 27 ,יָנשודנַא ץַארּפ

 ,סיפ יד ןיא ליוק ַא -- רצטצברַא ןַא ,טלַא רָאי 22 .,ןַאי דנווש
 ,ךיוב ןיא ליוק א -- רצוָאלטנברא ןא ,טלַא רָאי 40 ,ןַאי קאיביש
 .ךיוב ןיא ליוק א -- רצטצכרא ןא ,טלַא רָאי 27 ,ינָאטנַא יקסניבָאלז

+ 

* 

+ 

 + ס0 1 טנ שצ ןב סמס

 .(1936.111,90 "עשטינטָאבָאר יטטשָאמָאדאיוװ;)

 .קורטש - ליטסקעט רענימעגלא---17

 ןופ ויא רצכלצוו ,ןוחצנ זיב שזא קיירטש רפסיורנ רשטשרפש רעד ןטווצנ זיא סָאד...

 .קיטנַארפסטײזחנײא} ןרָאװצנ טריפצגנָא ןוא טיירנצנוצ ,וית זיב ףלֹא ןופ ,ןָא בייהנָא

 -נָארפסטיײהנײא רצסיורג רעקיזָאד רעד ןופ סיורא ןצננירד סערעל א ראפ סָאװ
 | | : ?טכַאלש רצקיט

 רצד ןגעװ תוטד-יקוליח יד ןייז טשינ ןלָאז סצ קיטביוו יו זא ,סָאד לב םדוק
 .טייקיטשט עקירתופתושב יד ךאז טטסקיטביװ יד רעבָא זיא ,,טרָאפטַאלב

 רשטעברַא-ליטסקעט 9 000 םיוק קיירטש םוצ טלצטששנ ךיז ןבָאה ץרעמ  ןט2 םצד..

 ץרצמ רטטפניפ ןוא רצטרעּפ ,רעטירד רעד .ץניווַארּפ רֶצֹד ןיא 9 000 ןוא שודָאל ןיא

 י- ןלטטשּפַא ןראפ ףמַאק ןקיטנַארפסטיײהניײא ןקידתונשקפ ןופ נעט זטוושנ ןצנצז

 ןופ ןצנַאטשַאב ןפנצז טבלצוו ,סשיסימַאק-ילפ יד .קיירטש םצניימטשנלא ןא ראפ ,ןקירבאפ

 רצ קירבַאפ ןופ ןטננַאנעג ןטנשו ,רעטשברא 400 ןוא 3200 ןופ ולימַא ןוא ,200--0

 ..טלשטשענּפָא יז ןבָאה ןוא ןפננולמַאזרַאפ ןעמוקעגרָאפ לייוורעד ןטנעז'ס ווו ,קירבַאפ

 -ךורברצביא ןא ןרָאװג זיא ,ץרצמ רָצטַכ רעד ,קיירטש ןופ גָאט רעטייווצ רעד...

 קיירטש םוצ טלצטשפג ךיו ןבָאה טננעג ןיא ןוא שודָאל ןיא ,ףמַאק ןצנַאג ןראפ גָאט
 םטנופ שיסימָאק רשינײרַאפנשיװצ רֶטז ןופ סולשַאב רֶצִד .רעטעברַא-ליטסקעט 450
  ןטוצג זיא ץרצמ ןט6 םָצד קיירטש םטניימפצנלא ןא ןרימַאלקָא-ּפ ןנעוװ ץרצמ ןט5
 ,טלקַאװפנ ךָאנ ךיז ןבָאה ףכלצוו ,יד רַאֿפ גנונעױנַא טקידרעטיײו ַא

 ןופ םַאנסיוא ןטימ ןקירבאפ-ליטסקטט ףלא טלשטששנ ךיז ןבָאװ ץרפמ ןמ6 םעד

 ךיז טָאה ףמַאק םוצ ...רוטקאפונַאמ רנקסוטילָאראק ןוא קירבאפנרציווצ רציוצודיוװ דד

 .ףקידנקיירטש 130 000 ןופ יימרא ןא טלפטשפג

 -ציא .רעטצברא יד ןופ ןוחצנ ןזייווליײט א טימ טקידנצראפ ךיז טָאה קיירטש רעד

 ןטיהרפד -- 3 :ןבאנפיוא טקידננלַאפ יד טַאירַאטשלַארּפ רצשודָאל ןראפ ןטייטש רצט

 -טנַא רֶשֹד רַאֿפ ןוחצנ סםננעטלַאהטנּפָא םטד ןצונסיוא --- 2 ,ךַאמּפָא םָנד ןלימרפר סָאד

 -ןיול א ראפ ףמאק א ןפלקיװטנַא -- 3 ,שינַאפמַאק-ַאמ רפסיורג א ןופ ננולקיוו

 | | | | ,גנורצכטה

 .(3 .רֹנ 1936 לירּפא ,"רַאדנַאטש ינַאװרפשט;) יב
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 ."ו ב ב ם} ףיוא לַאפרעביא םעד ןגעװ ףורופיוא--18

 !ךייא טקינייאראפ רעדנעל טלא ןופ רצירַאטצלָארּפ

 .(לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ עיצקטס) ןליוצ ןופ ײטרַאּפ עשיטסינומַאק יד

 !קעוװַאלצַאלוװ טָאטש רֶצֹד ןופ רצנריב יד וצ

 ןבָאה יײז ,,רעדילגטימ עץנייז טריזיליבַאמ טָאה ןריציּפָא-װרעזצר ןופ זיירק דעד

 -טרָאּפס רצוַאוטורוב-שידיי א) "יבבמא ןיא ןסירצנניירא גָאט ןלח ןטימ ןיא ךיז

 ץנאג ראפ טרעלקרעד ןוא ןצננוטכירנייא .,רצדילגטימ ץלא ןפרָאװעגסיורא ,(דנאבראפ

 .רערעייז זיא לַאקָאל רצד זא ,קצווַאלצַאליו

 ךיו ןבָאה ,ײז טימ ןריזיטַאּפמיס סָאװ ,ןדיי יד ןוא "יבכמ, ןופ רעדילנטימ יד

 ןוא ריטַארוקָארּפ יד זא ,גנונטפָאה רעד ןיא לַאקָאל ןראפ טמטשראילשנ ןוא טלמאזראפ

 -ענסיוא ןבָאה טייחננעלשנ עקיזָאד יד .ןרידיווקיל טיברַאנַא עקיזָאד יד ןלצוו ייצילַאמ

 ,(ייטראפ עטיטסישאפ .ששיטימעסיטנַא עזַאושטזרוב) טיצטדנט רעד ןופ רעריפנַא יד טצינ

 עטידײ-יטנַא ןפורעגסיורא ןוא טײקמצרַא רעד ןוא רעטעברא יד ןופ ץפורג א טריזיליבַאמ

 | .ןסעצסקפ

 -ענ טשינ לָאמ סָאד ךיו טָאה ,גנונעדרַא יד םִא דימת טיה ףכלצוו ,יײצילַאּפ יד

 ןטַאװירּפ .ןופ רעצישַאב רעד , ,רָארוקַארּפ רֶצד .סַאנ-עקצעיװפילורק רעד ףיוא ןזיוו

 .טרינַאצר טשינ ןיטולחל טייצ עגנַאל ַא טָאה ,"םוטנגייא

 ןוא עשיליוּפ) רעננעחנָא ערשייז ןופ ץּפורג ַא ןעמונענפיונוצ ןבָאה ןטסינומָאק יד

 -ספמַאק רעייז זא ,סצקעדנצ עטננענַאבנָא טּפורג יד טרפלקענּפיוא ןוא (רפטשברא ששירדיי

 -םיר א טרימרַאפענפיוא דלַאב ךיז טָאה'ס .טקריוװפנ טָאה טָאד ,רעשלאפ א ןיא גנצוו

 -ץוי'ס .טריטוקסיד ןוא סצקעדנפ יד טימ ןטסינומָאק יד ןעננַאגענ / ןענעז'ס ..גוצ-שיפוק =

 ןגעוװ .םזישאפ ןוא םזילַאנַאיצַאנ ,םזיטימשסיטנַא ןנצק ןעגנוזָאל ןרָאװצג ןפרַאװצנ ןטנ

 .סעװַאלצָאלװ ץנַאנ טסנומשפנ טָאה שינעעטשנ רעבעלנייוועגמוא רצקיזָאד רֶשד

 !ץטריוינַאנרָא טשינ ,ןשטנשמ טטקירדרפטנדא ,עכעלגעמראפ-קינייוו ,רעטשברא

 ןריפוצנייא ןליוו א ךאז רצצנַאג רצקיזָאד רעד ןיא ןייא וצצו ,ןטסינומָאק ,רימ

 -ער ןופ ויירק רֶצֹד) דנַאל םָענופ ןבעל ןבעלטפַאטלצועג םעניא ןדָאטעמ טשירטלמיה

 טיצעדנפ יד .לַאקַאל-"יבכמא םצד ןדַאטשמ טשירטלטיח יד טיול טריּפוקַא ןריציּפַא-וורינז

 .טערעדנא יד ןפלעה טנייא ,ןדיי ףיוא ןעמַארנַאּפ טריזינאנרַא

 רעשיטסילַאנָאיצַאנ-שיטסישאפ רָטֹד טימ םיכסמ טשינ ןענעז ,ןטסינומַאק ,רימ

 סָאװ ,ןרָאטעמ יד ונצק ןפנעז רימ רַצבָא ועיצַאזינַאנרָא-"יבכמ , רעד ןופ שיגַאלַאטױיא

 :נולדנַאה יד +עיצעדנצ יד ןוא ןריציפַא-וורצזטר ששיטסישאפ יד ךרוד טדנעװעגנַא זרטוו

 םצד ענונב געט ץנעי ןיא ייצילַאּפ רעד ןוא ,טיצעדנצ רעד ,ןריציּפַא-וורעזטר יד ןומ

 -לאוו יד ןוא עיצוטיטסנַאק ףיינ יד .טָארט ןייא זיולב זיא סָאד -- ןדיי יד ןוא "יבכמ,

 -אפ יר ךיז טצװ ןגרַאמ .טכשר ענייז שלא שטנצמ ןקידנטשברא םייב וצ טמנ טיצַאנידרַא

 טסירעלטיח יד ןעוט ספ סָאװ ,סָאד קלאפ ןקידנטשברא ןטימ ןָאט וצ ןטסולנראפ ןטסייט

 -יטילַאּפ ראפ--םזישאפ םעד זנעק ןפמעק רימַאל !ןזָאל טשינ ךיז רימַאל ,דנַאלשטײד יא

 ,.!טייהיירפ רטס

 !"יבבמ} ןופ רעדילנטימ.,

 !םזיטימעסיטנַא וגָצִק ,ןדָאטעמ עשיטסישאפ יד ןגעק םאוניימעג ןפמַצק רימָאל
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 !טיצטדנצ רצד ןופ רצננצחנַא

 רצייא .ןופ חביס יד ןצנעז ןדיי יד וא ,רצריפ ףרטייא תמא ןייק טשינ ךייא ןגָאז'ס
 ןוא ,ןציושזרוב ףשידיי ןוא טשיליוּפ יד .ייב טסניד ףיוא ןצנעז יז ,טיונ ,רצננוח
 ,רָארעט ,טיײקיוָאלטשברא = ,טירנ | יז  ןבָאה .רעטצברא ףשידיי .רֶצְרָא ששיליוּפ יד ראפ
 -ייטשסנבצל רטייא ןרצסעבראפ ריא טצוװ ןצמָארגָאּפ ךרוד טשינ .ײצילָאּפ ןוא תוסיפת
 ןא ראפ .ּפּפק ןופ גנוריפנָא רָנד רעטנוא טפמץק ,ףמַאקנסַאלק וצ ךייא ןפור רימ .רצג
 יז ויולב סָאװ ,קילבוּפװר-ןטַאר רשיליוּפ ַא רַאפ ,גנורינפר-םירציוּפ ןוא -רעטלברא
 ןראפ דנַאטשלײווװ ןפַאט ןוא טייקיוָאלטברא יד ןרידיווקיל וצ דגַאטשמיא ןיא ןיילא
 / ,סלָאפ ןקירנטשברא ןצנַאנ

 !טנטיראדילַאס-ןסַאלק יד ןבצל לָאו

 | ןםזישַאפ ןטימ רצדינ

 יטייחיירפ ראפ ףמַאק רעד ןבצל לָאז

 ןשיצוטיטסנָאק רעשיטסישַאפ רעד טימ רעדינ

 !קילבוּפצר-ןטַאר ששיליוּפ א ןבצל לָאו
 ?צװַאלצָאלװ ןיא ּפּפִק ןופ קר | -

 1939 רָאי ,ילוי

 ןגעק סטצָארּפ רעד ןעמוקעגרָאפ עקַארק ןיא זיא שדוח א טצמב ןופ ךטמ/ ןיא.. העטעברַא רעװעקַארק .וד ןופ סעצָארּפ רעד--9
 ןרָאװעג טקירלויטַאב ןענעו עכלעוו ,רעטעברא .טשידיי  ןוא ץשיליוּפ קיצרצּפ ןוא ףניפ
 .ראפ ךיז ןבָאה רטכלצװ ,ץרצמ ןט73 םנופ ןטינעטשעג יד ןיא לײטנָא ןא ןעמענ ןיא
 | .,רצטשברא עטיוט טכַא טימ טקידנע

 יד טקַאפ רעקידנשַארפביא ןֵא ןצווטנ זיא סצצָארּפ ןיא ןטקילײטַאב | ןרצי  רַאּפ...
 ןופ רטנייא .קנַאב-סגגוקידלוטַאב רעד ףיוא רעטקברא ףשידיי ןופ ננוסילײטַאב סיודנ
 יד וא ,טנָאוצנ טָאה רֶצ .טנבײצַאב סיטכלרּפ וליפא סָאר טָאה ןריי .עטקידלושַאב יד
 ןַא טימ ןציטשרצטנוא סָאד טקַא ןכצלריטַאנ ַא רַאּפ ןטלַאהצג ןבָאה רצטעברַא עטידיי
 -ַאטיּפַאק רָצד טימ רצווש ןפמצק טכלצוװ ,רעטשברא עשיליוּפ יד סיירטש .םצנײמיננלַא
 | | | ,גננוצונסיוא רפשיטסיל

 -ַארּפ-טשינ ןדיי טימ ןצווצנ טצצזַאב קנַאב-םגנוקידלושַאב יר זיא !געיוטסץדנופ
 רָאלק ויא ןטגנולדנאחראפ-טטכירפנ יד ךָאנ טטרע .עיצַארטסנָאמצר רער וצ לצנַאיצרַאּפ
 -.טגאל אזא טריצירבאפ טָאה ייצילַאּב יד ןפוא ןא ראפ סָאװ ףיוא ןרָאוװג

 יז טָאה טסנרַא ןבָאנ זַא ,ננונשרפיוא טימ  ןקיטעטשַאב ץטקידלושַאב עלַא טפמב
 ךיז טָאה ,קינרעטַאװק טנַאיצילָאּפ םָצד ןברָאהסיוא ןתצב ,לשמל .ןגָאלטעג ײצילַאּפ יד
 :טרלקרפר ןוא רצטניג רעטקידלוטַאב יוצר טלטטשנגפיוא

 ,טּפעִפ לעטש ךיא רעבָא .טסצרא ןיימ  ןגצוו טרטרפנ טשינ ָאד טָאװ תורצ רצדא |
 טשטסרענידרָא יד טימ טלדיועג ןוא ןגָאלשטנ תֹורְע רֶטֹד ךימ טָאה ןרוטסצרַא ןכָאנ זַא
 | | ֹײ ײ ,.,רעטרצוז

 -טסעפ טלָאװעג טָאה גנוקודיוטראפ יד) = ...רעקירייטראפ .םענופ .עגארפ רעד ףיוא
 ןעלטומסָאמ ערעהטַא ןיוק קודנווורּפ טשונ ,ףכות ןסָאשעג טָאה'מ סָאװרַאֿפ ,ןלעטש
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 יצר טרצלקרצר (רָאמיוא ןופ טפירשוצ -- ןָא ךעלנוווועג טדנעוװ ווצולָאפ יוד עכלעוו
 םייב זיולב ,טצונַאב ןרנוו (סרעצורפש-שעל) ןטנַארדיח זַא ,טנערפב טנַאדנעמַאק ,תורפ

 יראפ א ןפורפנסיורא טָאה בנורפלקרצד טקיזָאד יד .רטקימפשדאקא ןביידטרטדנאנאפ
 .טיצַאטנצס טבצלדנטטש

 .'1086.711,27 ,"ץעושטי נטָאבָאר ושוטשַאמָאדַאי וו ,)

 סקעז ןופ הָאומש א ףיוא ןרָאושג טפשמראפ ןענעז ןַאזרעּפ קיסוורה ןוא ףנויפ

 סקעז ףווא קָאריווװ ןווא .םישדח וירדו םוס רָאו א זיב --- ןעגנעהראפ טו הסופת םושדה

 קיסעמשיונטלעהרָאפ רעה .קידלושמוא רַאּפ ןרָאװעג טםנעקרענַא ןענעז ןָאזרעּפ ןעצ ,רָאי

 -נוא ,ןסַאמ והֹו ןופ טסעטַארּפ םעדו קנאדא ןרָאװעג ןבעגעגסיורא זיא קָארידװ רעדלומ

 .עולאפ-קיודטש רעסויװרג א ןופ קורצ ןרעט

 ןגוולרַאּפ םעד ןגעוו טנעמוקָאד-לַאניגהָא רעד -- אנו לו א-ןוװו נאו ל ר 0

 ןוא רעבָא .המחלט-טלעוװ רעטשרע רעד תעב ןרָאוװעע טנערבראפ ווא ווָאנַאילוא טָאמש יד

 רעד ףווא עמעקנא ןא ןבורשעגסווא ?עהקסלָאּפ ָאווַאלס , יד טָאה 1011--12 ןרָאו וד

 -נַאּפסטרָאק ןופ טסעמראפ א ףיוא טריזַאב טטפקנַא ןַא --- "םוטרעגחויב רעזחנוא , עמעט

 רעלטסעמראפ עקיזָאד וד ןופ רענווא .ףיצילאג ןיא דפלטצטש ןוא טעטש ןופ ןטנצד

 טפורשּפָא ןקודנגלָאפ ץגעד נַאפסערַאק ןויז ןיא ןבעגעג ,ווָאנַאולוא ןביורשַאב ןכָאנ ,טָאה

 :טקא-יובפווא םענופ

 -ַאשטרַאּפ, ,ַאנילוא יקסנילוא ווַאלסינַאטס --- ,ןמא .טָאג ןקיטכעמלַא ןופ ןטמַאנ ןיא

 יד ייס טפירש רצקיוַשד רצד טימ טנַאקַאב ךַאמיכ .טיבטג רטלשימטשפ רפד ןופ "יש

 טנײלרַאפ בָאה דיא זַא ,רטקרעװטנַאה ןוא םירחוס ײלרפלַא יד ייס ,ןדנַאמש ששיטכַאילש

 טסיוַָאד יד בַאה'כ .וצנַאט ןוא ןַאס ןבייט יד ןשיווצ ַאנילוא ןטמַאנ ןפיוא טָאטש א

 סָאװ ,טרצלביײּפש ףיוא .,רזייה ףיוא רטצשלּפ ,סעקנַאל ,רערלשפ ,רעדשס טלייטשנוצ טָאטש

 .טָאטש רפד ןופ רצניווװנייא יד ץוח ןעיוב טשינ ןוא ןבָאה ןענָאק טשינ טנוװ רצנייק

 ,ןטסָאמענסיוא רפטצצלּפ יד ןיֹוש ןטנשו ןקראוולַאפ ,רטזייהיורב ףיוא ךיוא

 טניצ ןלאצ ןופ ןייז יירפ ןפראד ןרעמַאק-ץלַאמ יד ןוא רעזיײחיודב ,ןקרַאװלָאּפ יד
 יי | .ןטייצ .עקיבייא ףיוא

 .רעדלוו יד .ןא ץלָאה ןקַאה וצ ביולרפד ןוא ףלדיב רעד ראפ טשַאּפ ביג ךיא

 .ןטייצ ףקיבייא ףיוא ןטנורג ףשיטָאטש יד וצ טנצָאנ ןגיל סָאװ

 טכעלנינעק טרעדנַא יד ןיא יו ,טכשר רענרובעדנַאמ טיול ךיז ןטמ טציו ןטּפשמ ||

 -טיוא טָאטש רעד ןופ לחק ןטימ ןעמאזוצ ךיא לעוװ רעטכיר טשכצלננעלטנבעל ראפ .טעמש
 .סיוא ןרפװ לחק םעֹר ןופ ךיוא ןלצוװ'ס .ןשטנצמ טשזייוו ןוא טשבשלטנרָא ףלצוװצ ןלײוו

 .רשניווװניײא-טָאטש ףלא ןגילרטטנוא ןפראד טכירצג אזא ,רענשמטַאר ףלשווצ טלייווטנ

 .ןשטנעמ ןקידרפוװ א ןקיש לשיו'כ רצדָא  ,ןציזײב ןיילא דיא רצדָא לצוו יז ןבפל

 . רצקרעװטנַאה יד יב .טָאטש רעד ןופ ףקידנשמוקכָאנ יד ךיוא ןָאט ןפראד יוזא

 -גינעק ןייז .ייב דיא לעוװ יילרעלא ןטייחיירפ ןוא טכלעזא געטקרַאמ ,ןכעצ ןייז ןפראד
 .ןלטופסיוא םייס ןקידנעמוק ןפיוא טייקידעגנ רעכַפל

 גינעק םייב םיקשמח-רש ןופ טמא

 הפ9 118 -- 4



 רףקילײה רעד ןופ גָאט םעניא .רָאװטימ םוא קסרימָאדנַאס טָאטש רעד ןיא .ןבענשנ
 .יקסנילוא ףשנילוא ןופ יזַאלסינַאטס 1618,  רָאי-סוטסירק ןיא ,עסשעיננַא .טננַאּפ

 ןוד וד ייפ ודקנמא א יי יא = * 5 + 56 = ' :
 -ןו ֹ 1 ןופ ודקנעמאזי צ ןתע ןרָאוװועק ןעמונע ָא ןעגעז וי ש ע ֹ צ ײ ַא ו צ 1

 יא
 .1080 ינוי ןט20 םעד עצלעשָאווָאנ רעטנוח םעונָאלב רעמסעשזג יד 0

 -נערטשנָא ףלא רעפייא ןצנאג ןטימ ןציטש וצ טיירג יא ײטרַאּפ-םירצירּפ יד...

 סָאװ ,הכולמ רעד ןופ טייקיפפצוש יד ןבייחוצפיוא ליצ א ראפ ןב ןָאזו ףכלטיה ,ןטננוב

 לב לָצוו ,קיטילָאּפ-ןרעסיוא רֶצֹד בילוצ ןכאז טרצדנא ןשיוװצ ןרָאװצנ טכאוושענּפָא זיא

 .טפַאטלצוצג רָצֹד ןופ ןליוו םפד ןוא גנוניימ רעד טימ גנַאלקנײא ןיא טשינ זיא

 -םייא ראפ יאנת רנלניפיצנירּפ ןוא רטטשרש רעד זא ...רימ  ןטלַאה .קיטיוצכרילנ
 ןסָאמ-ןרףיוּפ ףטיירב יד הכולמ רָשֹר םימ ןדניבראפ סָאד ויא טייקיצפצוש | יד - ןבייהח =

 .ציא רעד דרוד ןרָאװצנ ןעמינטנּפָא ײו ריב ןענַצז סָאװ ,טכצר יד ײז ןרצקמוא ךדוד
 | | .ןריגטר ןופ םעטסיס  רצקימ

 :םירציופ יד טסַאט ןרצדַאפ

 .תודוסי טשיטַארקַאמשד ףיוא טריזַאב סָאװ ,טיצוטיטפנָאק א --- 6

 .טאנטס  ןוא .םייס .םויא טיצַאנידרָא-לָאװ יד ןרפדנט--ב

 טפיה ןטגטו/ ףכלצװ + ,רטויח טסירטבשגצצוטנ| עסיטציא יד ןוָאלרעדנַאנַאּפ--2

 -רטק עטירעטלַאװראפטסבלעז יד ןזָאלרדנַאנַאפ ;ןרָאװצג רטלרטכפל ןוא טריטימַארּפמַאס
 .גרסַאמצד  ףיוא ןלאוו ףשיאייטראפמוא  ןוא . טכטלרפ ,טיינ | ןריפברוד  ןוא/ ןטפַאטרנּפ
 | סי ףשיט

 -טב יד טלייט טמלטוו ,סיטקאדפ טיייטאדטסינימדַא ףקיטציאויב יד ןרידיווקיל --- ד

 | ,ןסַאלק טנשדיישראפ ףיוא טפַאטלװו

 ,ףָארטשנ טטריו אב ןסיוופנ ןופ םכָטר ןפיוא זיולב ,טקידרשוי .ַא --- ח

 ,(1886.ע11.8 ,"רַאדנַאטש ונָאלעשז ,)

 3 4 ׁש ט ע
 -ינקסרָאװעשּפ = ,טציוװָאשטששק ףרָאר ןופ גנורשקלעפַאב יד טָאה יניי ןט70 םַמר

 ןסיטרָא םטניא טטברא ןופ ריז  טלַאהוצּפָא סידנעמיטשַאב ,קיירטש א טרטלקרפד ,זיירק

 ןדָאװנ  טלשטשעגסיורא ועני .ףימשדַאקַא-טפַאשנסיוװ רעד וצ רצחצנ סָאוװ  ,קרַאוװלַאפ
 | 7 ...גנורשמשח-ןירל ןגוו / ןטננורפשדאפ |

 .ןקוורטש  עבעלטפַאשטקווודנַאל . עקוטולב --- עצ ווזָא ׂש ט ע ש'ק {שו ר יח א סו :: * .ל98 , 5 לא

 -ָאנ יא ןטננורפייפ-שויפ יד ךָאנ גָאט ןטייווצ ןפיוא) ילוי ןטסרפ םָצד קיטסניד
 .-םיד  ןופ טבַאנ) רצד  ןיא .יײצילַאּפ עמו קטגָּארא טציװָאשטששק ןייק| זיא (עצלשָאװ
 ;ינלַאהװנ טָאװ'מ עכלעוו ,םירעיוּפ טקַשו ןרָאװעג טריטסשרא ןענעז ךאווטימ ףיוא קיטס
 -ששו ןיא חסיפת רשד ןיא טריפצנּפָא ןפמ טָאה ריז ןופ ףנופ  ,רעצלח-קיירטש יד  ראפ
 | .קרַאװלָאפ - ןיא טרַאטשרַאפ ןטמ טָאה .םענייא ,ויוש

 - יח רגשװ הָשיֵרי יד ןטננאנשצ ךיז ויא לרָאד ןרביא ןטוו ,ירפררניא .ךָאװמימ)
 .באו ךיו ןכיוחטגנָא טָאה גנירטקלעפַאב יד .דָאקְִנ 8 ןבייהצנפיוא ךיו טָאה ,ןטסנרא
 טיײיקלשנש רטד טימ ןעננאגצצ ךיז זיא ןטטצרא יד נו חפידי יד .ףיוח ןראפ ןפל
 ן;ידתונבש םפנופ ןשטנשכ ךיוא ןטמוקוצפיונוצ ןביוהטנגָא ךיו ובָאה ,ץילב 8 ןיפ
 ,וטַאנפלשר ךכללטש טלײרװשנסיוא ךינ ףיוא טָאה'מ .דלטּפ ןמיוא ןטעברא סָאװ  ,ףרָאד
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 יגצֹװַאב וצ םיא ידמ ,קראװלַאפ םטנוּפ רעטלאווראפ םוצ ןייג טלָאװעג ןבָאה עבלעוו
 | .ץטריטסצרא יד תבוטל ןרינעיוורפטניא לָאז דט

 טירטוצ םַױד טכַאװַאב טָאה סָאװ ,ײצילַאּפ יד טָאה ןטגנולדנַאהרעטנוא .טגנַאל ךַאנ |
 ןענעז ןטַאנצלעד יד רֶצבָא ,ןטַאנפלצד יד טוָאלעגכריד (60 ןופ לָאצ רעד ןיא) ףיוה םיצ
 טריטסצרַא ןענַעו יז ךיוא זַא ,גנַאלק א ןצננַאנעצ ךיז זיא'ס ןוא ןטלַאהרַאפ ןרָאװצנ
 ' .ןרָאװ רשנ

 .ןגיטשצג ץלא ןיא גנירפרורפיוא יד .חָעִש א ךָאנ חָעׁש א רעבירא .ויא'ס = }

 : יירס .טנעיציפָא-בלַאה דצמ העיר טנעבצגעגנָא יד ?ןטווטג ןטנפו םירפירּפ לפיוו
 רפ וטיוצג ןפנשו'ס זא ,ןגָאז טצייואשטפשק ןיפ םירשיוּפ יד רַצבָא ,3 000 וגו ןרפר

 .טטררב רצ טסירב קה = ןראפ ןצלנַאטששנ זיא ײצילַאּפ יד .ןשטננמ 800 יב 2ט0

 .עטריטסצרַא - יד  ןעײרפַאב .וצ  ןרצדָאּפ סָאװ ,ןפורסירא ןלַאפעג ןטנעז ףסַאמ רער ןופ
 סיוא ןצײג רימ ליײרו ,ןצננורצכצח-ןיול ןררָאפ רימא :ןגירשפגטיוא ןבָאה טרצדנַא

 7 ףיוא רָצדמַשֹה יד ןסירטצ ןבָאה טכלשו ,טבלטוא ןציוטנ ןטגעז'ס  "!רטגנוה ןופ

 -רעד .רנסעב זיא ,רשגנוה ןופ ןייגסידא יווייס ןלציו רימ ,טסיש , :טגָאוצנ ןוא ןטסורב
 | | | | "!ודנוא טגרח

 ,,1986,711.19 ,"רַאדנַאטש ונַאלעשיז ,)

 -עווּפ קולטנעצ ַא רעמעה ןלַאפעג ןלווק עשואווצולָאּפ ןופ ןענעז עציווָאשטעשק ןוא += י יא א . | א 7 =: : , :
 -:וא ןמָאה ןקיורטש עכעלטכַאשמריוװדטַאל יד .עמעדנווו ראפ ךס א ןעוועג ןענקז'ס ,םור א א { א

 ןע:נערבּפָארא ןבולוצ .ערעדנא ןוא קצערור ,קסרָאװעשּפ ןזוורק וד טּפַאכעגמװרא ןכיג
 ןענַאטשטנַא ןענעז ,סרעכערבקיודטש יוװ גהעב יד ןופ סעקיָאב וד סהעצווַאבטוג יד ךרוד
 ייא לעמל יו ,רעשרע ענעדיוטראש ןױא ווצילָאּפ רעד שומ ןסוװטשנעמאזוצ .עקושולמ
 /כעלטע ךוא םורעיופ עטעדהָאמהער ןביז ןלַאפעג ןענעסס ווו ,וקסולָאגולוט ולָארטשָא

 יע א, צ טוי יו ר

 5 י , 2 "= '
 ; ץצירלַָאטשעשק ןערװע ג זוא סָא וו רא פ

 טָאה  ,אבעשומו ק/ .פָארפ ,עומעדַאקַא-טּפַאשנסווו  רעשוודוופ רעד ןוש רַאטערקעט רעד , ּי ןר 4 1 ג , לא י = ׁש: 1 , : : : =

 יויוורעטנוא-עסערפ א ןוא טרעלקרעד

 -עשס ןוא רעטעבהַא עכעלטפַאשמרוװחנַאל יד ןופ ןיול רעד וַא ,תמא ששונ זוא'ס,
 ."טָאוווַאּפ םענוא רעשסקירעדוג רעה ןעוועג ןבָאה לָאז עציווָאשמ

 :ץנעגַא-רַאהגַא עשולוופ וד טרעפטנע ףוורעד

 קסרָאװפשּפ ןופ רעטשמָאליס 11 א טניל רצכלעוו ,עציוװָאשטששק .קראוולָאפ רעד
 הטש ַא טנַאמרַאפ ןוא עימצרַאקַא-טטפַאשנסיװ רָצשיליוּפ רעד ןופ םוטנגייא סָאד זיא }

 ררעב ןופ טפַאשרעניד א רָאי ןיא דעלטינשברוד טקיטפץעטַאב רע .גרָאמ 1 200 ךרעב ןופ
 ירד .רעבירא רעטשברא-גָאט  ןוא ,ןָאורצּפ קיצכַא .זיב קיצמופ רטטעברא-ןָאועפ  ,קיצפופ
 -ָנ ויא ףציװָאטטעשק ןיא רטטשברא טכטלטפַאטטריוװדנאל יד ןופ ןיול רצר .טרעדנוח
 -טננוי  :טנידרַאֿפ ןמָאה רעטעברַא-גָאט יד ליײװ  ,טַאיוװַָאּפ .ןיא רעטסקירטרינ רצד ןציי
 ץטָארג 80 וצ ןץיורפ ןוא ךעלדיײמ ענעססַאוורעד ,טירשי וּפ .ערעטלע ,ןטָארג 60 טבנל
 יל נג א
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 ןגיי טָטנ ךיז טָאה טפברא יד ןוא ןרָאװצג טיחצנּפָא טשינ ויא טייצ-סטעברא יד
 רַאפ ַא ןכַאמ וצ ידכ .(רָצגײזַא 11 זיב לָאמליײט) טכַאנ רֶצד ןיא זיב ןינַאב ןופ

: 

 ייֵל

1 
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 יי .ףטטיל .יירד רעטניוו םוא ןוא ,ךלימ רעטיל ףניפ רֶעְמּוִ םוא ןצמוקעג יז זיא .ךַאמּפָא  ןוויטקעלָאק םער קילרפוװ םנה ,ךלימ רעטיל .יירד רעמוז ןוא ךלימ רעטיל ייווצצ רעטניװ םוא) .(ןסַאּפ 20 טָאהעג/ ייז ןבָאה רעירפ ליײוו ,סָאּפ ןייא ןעמונטנּפָא יז ייב ןצמ טָאה קיירטש ןרַאפ ץמַאס) ןטעברַאַאב םוצ רלעפ ןטַאּפ-רעקַא 19 ,ץלָאה רַעטּפַאלק  ןבלַאהטרערנא ,האובת .גק 1 200 ןמָארטַאב טָאה ןוא רערעקירצריג) א ןטווטג  ויא  עציוװָאטטעשק = זיא  רעטעברַא-רָאי יד ןופ ןיול רעד . ךיוא = י | י ,סיטשירפ ףיוא הקספה רעקידהצטבלאה א א הקספח-קיטימ רעקירחששנבלַאהרערנַא ןַא טימ טנוװָא ןיא ןביז ויב ירפרעדניא סקעז ןופ רָאנ ןטווצג  טייצ-סטעברא יד יא .ייברער ,ןצהש -רעביא ראפ גנורעכצח .צָארּפ 50 ,קיטנוו םוא טעברא ראפ גנורטבצה .צָארּפ 100 ,טייה -קנַארק  ןופ טויצ רעד רַאּפ ןיול ןלופ א געט עקידגנער רַאפ ןיול ןבלַאה .ַא ,סעילּפָאטרַאס -ןסַאּפ-רצקא .יירד ,גייצעג . ןטצובעגּפָא םער רַאפ סצטָאלז 2 ,רעלשרוח סעטָאלז 13 ,האובת .גק 100 רוטַאנ ןיא טלָאצעג טייצ רעבלעז רעד .ןיא טָאה ,לשמל ,יקסרימָאבויל טטריפ םצנופ ץיצַאנידרַא יד תעב ,סעילּפָאטרַאק ןסַאּפ-רעקא ייווצ ןוא רעלשרוח סעטָאלז 5 ,(ץיײװ גק 300 ןוא ןרָאק .גס 900) האובת .גק 600 ןיול סלא ןעמוקַאב ןיִמְרעטסטעברא ,קירמישרחסקעו א ראפ ןבָאה עציװָאטטעטק ןיא רצטנברא-ןָאועס = רענעמ - יד .ןשָארג 0 טטָאלז 1 -- רָאי סיצנָאװצ ןוא ןייא רצבעח ןופ רצדיוו ליצצנַאמ ,ןשטָארג 0 ץטָאלו 1 ןצמוקַאב רָאי ןצבָנז ןויב טמצלטנגוי  ,לטמל .ץיצַאניררָא סיקסיָאמאז  ןיא ןבָאה ,קיירטש  ןבָאנ ,טנייח .ןטָארג 90 עטָאלל 1 -- רָאי קיצנָאװצ  ןוא ןייא רשכטה ןופ רצנעמ רצדיװ ,ןשָארג 0 טטָאלז 1 -- רָאי קיצנַאװצ ןוא ןייא יב םירציוּפ . ןוא ןציררפ .,דעלריימ ,טטָאלז 1 ןעמוקַאב ןצנצו רָאי .ַא ויב ףבטלטנגוי ךעלמעג ןוא רעט = - .-ףברא-נָאט ןבָאה טייצ רעבלעו רעד ןיא טאיווַאּפ רצװאלסָאראי ןיא זא ,ןֵא רימ ןבפג
 | ,םַאהָצנ טשינ ףיוח ןיא גנוניוװ ןייק ןבָאה ; ײז לפיוװ ףיוא .,גנוניווװו רייז ראמ סצטָאלו ףניפ ךיוא יו -,ןרָאק םַארגָאליק טרצרגוח ןופ ךייח רעד ןיא ןיול ,גָאט א ןשטָארג 30 ץטָאלו 1 טסצס ףיוא ,גראוונירג ןוא טיורק ףיוא סָאּפ-רצקֹא ןא ,ץַאלּפ-עשַאּפ ןטיפירה א ,טקנָאל גרָאמ ןבלַאה א ,טֿפַאנ רָשטיל ףלפווצ ,סנילּפָאטרַאק ףיוא רלעפ) גרָאמ ןבלַאה א .חאובת) .גק 1300 ראי ַא ןיא ןעמ טלַאה -רצד .ץיצַאניררָא רטצששזאז) רער ןיא| תעבי ,רָאיו ַא סעטָאלו קיצכא רעדַא ,לטרַאװק/ 8 סצטָאלו סיצנָאװצ ןעמוקַאמ ייז ןבָאה טלצג) ןוא  ,ךאמּפָש רטוויטקצלָאק רער טנָאז טיול -- רעטיל ףלצװצ טָאטשנָא ,רעטיל ןעצ זיולב ןעמוקַאב יו ןבָאה טפַאנ
 יי .ןצורמוא יד ףיוא ןרצרגוװ  וצ סָאװ ָאטשינ ךיז זיא ןטגנוגנירַאב-סטעברא ץכלצוא = ייב

| | . 

 .ם רָא פער רע כשל טפַא ש טרו וו א | ופ םנע םגא ר פ א
 -ילָאּפ יד טימ ךיו ןענעכצר וצ טשיג ,םיטושר ןראפ ןסָאמ-םירציוּפ .עטיירב יד ןצניוװ -לנ וצ לטימסָאמ ןטסצב ןראפ טכַארטַאב טרפוו םרָאפצר טבעלטפַאשטריװדנַאל יד. .ילנימש-ודיר .לארטנג ,תוחוב-סגנונעּפָאװַאב יד ןופ רָאטקעּפסניא-לארענעג רעד םרצר -גווַאב ךיו טריסצרעטניא םרָאפנר רָטכעלטפַאשטריוו רָצד ןופ ןינפ ןטימ זא ,רָשמנוא ןכיירטש  ןויירס ףטרימרָאפניא ,םרָאפטר  רטנעטסַאמראפ טיירב א וצ ןצננוטיירגוצ ןכַאמ ןרָאטקאפ-טגנוריגצר יד זא ,גנאלס א םורא טייג ןזיירק ףשיטילָאּפ יד ןיא י | יי | :מרוקיטומָאק "טסערּפ, ץנעגא יד
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 ,םישוער ןראפ ףרָאד סָאד ןעניוועג וצ ווורּפ רֶצֹד .טפַאשמירעיוּפ רעד ןופ רצריפ טשיט

 רעטריריצעד א זיא ,סעיצאזינאנרָא עשיטילָאּפ ןוא רוט ששיטילַאּפ יד קידנדיימסיוא

 .ןרעװ ןעמונפנרעטנוא טו ןוו

 -רֶא רעד) טכַאמ ,גנוריטער רעד ןופ גנורעלקרעד עטגָאזעגנבוװא יד קידנריטנעמָאק

 -:גלָאפ (1986 רָאו ,צזז ןט26 ןופי "רַאדנַאטש ינָאלעשז ,) ויטרַאּפ-םירעיוּפ רעד ןופ ןַאג

 :גנוקרעמַאב עקוד

 ,.א לכיב א טכװלטנמצראפ קידוצ גנַאל טשינ טָאה יקסווָאקדַאלקס רצימְצרּפ רעד

 טייקטנצָאנ ןייז ןוייוורעד טלָאװעג טָאה רֶצ ןכלצװ ןיא ,"ןטרָאּפַאר ןופ ןטיוצ;

 יוצ ,גנונצװַאב-םירָעיוּפ רעטקרַאטשראפ רצד בילוצ ,רעטציא .יקסדוסליּפ לַאשרַאמ םוצ

 -םריוו א ןופ ןטיוצ, ןפראוווצ ןעגנוווצעג רֶצ-זיא ,ץצלעשַאװַאנ ןיא ןשינצעשצנ יד ביל

 | ."םרָאפצר רצכצלטֿפַאש

 רוא טליוװ לפיוו, :לטיט ןקיסווב ַא רעטנוא  לקיטרַא ןַא םיג "ךודָאלמ טנוב , רעדו

 | | | | ." +ןסָאטווו רָאפ

 סָאה, .נ .א לקישרַא ןַא ןיא (1996 .י ןופ 7--6 .רנ) "רַאדֹנַאמש ינָאוװרעשט, רעד

 ןַא ךרוד טכַאמ רעד דצמ ןרעכַאמהעכַאש עקיזָאד סָאד טריקסַאמעד "ףרָאד עקודנפמעק

 | | :דנאל ןוא עוצַאוטיס רעשיטילָאּפ רעד ןופ זילַאנַא

 -בערּפ רער ,ןורָאט ,וװָאװל ועקָארק ןיא טַאירַאטװלַארּפ םענופ ןפמַאק ףשידלשח יד...

 ןפיוא גנַאלקּפָא ןפיט א ןעמוקַאב ןבָאה --- יאמ רצטשרצ רלקיטנַארפסטײהגיײא רטקיט

 עקיטנויוטליפ יד ךָאנ ...רעיוּפ רעד טקינייאראפ ךיז טָאה ףמַאק ןקיזָאד םוצ ...ףרָאד

 ץטירעפמצק יד ךעלדנצ ןוא --- עצלעשָאװַאנ ןעמוקעג זיא ,ןטגניטימ-דנַאל ץעשירפיופ

 ןָאילימ ןבלַאהרעדנא ...טּפַאשדָאװצישװ רצוװָאװל ןיא ןקיירטש עבשלטפַאשטריוװדנַאל

 יּפָאר םענופ סעיצידַארט יד ןבץל'ס ווו ,וווטששז ןיא 90 000 ,דנַאל ןצנַאג ןיא םירָטיוּפ

 30 000 ,וַאלסָארַאי ןיא 45 000 ;ףװָאנַאמיל ןיא ליפיוזא טצמב ,דנַאטשּפיוא רעקסנישט

 סעצװָאדויל-םירעיוּפ 150 000 ןבָאה עצלעשַָאװָאנ ןיא ,ףוס א ןָא יואא ווָאנרַאט ןיא

 / -ליצַאנַאס רעטסַאהרַאפ רעד טימ ןקידנַצרַאפ וצ ןליוו ןעמַאזגייבמוא רעיײז טרירטסנַאמצד

 טרירטסנָאמער םירעיוּפ ירד ןבָאה עצלעשָאװָאנ ןיא ןוא ןשרַאמ-ינוי יד ןיא .םטסיס

 -נַאנַאפ ץיטסענמא :ןעגנורערָאפ עקיטנַארּפ-סקלָאּפ ,ןעגנוזָאל טשיטַארקָאמעד רצטנוא

 -ַאגידרָא ןוא ץיצוטיטסנָאק עטיטסישאפ יד ןפַאשּפָא ,טַאנעס ןוא םייס םשד ןזָאלרד

 ייא ,ןדנאבראפ ,ץסץרּפ ,טרָאװ ןֹופ טייהיירפ ,ןלַאװ עשיטַארקַאמשד  ןטנעדרַאראפ ,ףיצ

 .קיטילָאּפ-ןרעסיוא רעשיטסירעלטיח רעד .טימ = ןסייררעב

 "עג רצטרע ךס א ןיא ןבָאה ןעננורפייפ עווָאדויל יד ןיא ןפעננוטצרטסיורַא יד...

 .-סיורא ןענטז ווָאבישזג ןוא עצילרַאג ןיא .רעטקַארַאב ןקיטנָארּפ-סקלָאפ ךעלטייד א טָאה

 -עיוּפ יד ןבָאה ווָאקול ןיא ,ןרילָאק עטיור ןוא ץנירג ןיא סעטיווס-םירציוּפ ןטָארטַעג

 .טנָארּפ-סקלָאפ םץנופ רעטלַאּפש יד ןצמוק טרָאװ םוצ טזָאלװג טשינ רצטפברא ןוא םיר

 טַאזנײמצג ןוא ץטיור יד טימ רענעפ ענירג יד טקינייאראפ ךיז ןבָאה שטשָאמַא ןיא

 ץּפרעש ןוא קעװַאלצָאלװ ןיא = .ןפורג-רעגעלש .ששיקטדנש-טיצַאנַאס יד ןבירטצנכרור

 ןוא ןטסילאיצָאס יד טימ טעברַאטימ ןופ ןבייצ ןרעטנוא טריטסעפינַאמ ןפָא ןפמ טָאח

 רצגנעהנָא יד טרָאװ םוצ ןעמוקפנ סטניב יד ףיוא ןצנשו ןטננצנ ךס א ןיא .ןטסינומַאק

 .ץטלמאוראפ יד ךרוד ןרָאװעג טסירנַאב טיטסאיווטנע ןענעז ןוא טנָארפסקלָאפ םצנופ

 ןליוּפ ןיא ץגַאל יד טרעדנעעג ןבָאה .ןעגנוטערטסיורא עשירפיוּפ .טסיורג - יד;

 רַאװעג ףײר ןענעו טנַארפסקלַאּפ ןראפ ..רצגאל ןשיטסישאפישנַא םָצד תמומל
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 -ַאגַאס רער ןופ טפמעקַאב רֶצ טרשוו טייקנסיבראפ רפרעספרג ץלא ןא טימ ..ןסַאמ טייג

 ,רוטַאטקיד-פףיצ

 עצלעשָאוָאג ןוא ןלוווו ןיימ תעב -- יו קסולָאטּפ עש ק  ןװאל צווַא| וו----29 }

 ןיא קימיטשנויא ,ןשזוּפ לאכימ ןרעַאכ וצ בוט-םוו-סקלָאפ ןיא עמקוילויטַאב יד ןבָאה

 רעד ץיופ ןעמָאנ ןווא ןזדייר ראש ןטערטסוורא סויקפווָאמפעשק עגו נב ןעגנולויצרעדו וד

 ערעירַאק עבעלהנעש עקידחעטיווװ ןייז ןרעלקרעד ןדוושראפ טווװרּפעג ,וושרַאּפ-םירעווּפ

 זיא יקסווָאמּפעשק זא ,טעשּפיוהַאב ןבָאה עקונויא .עיצַאּפוקָא רעד ןופ ןרָאו יד ןֹוא
 -עגרעטנוא ןא ןעוועג זוא רע , :ץלַא ףווא ןעוועג לטוסמ ,1996 רָאי ןוא ,טלמעד ןווש

 רעד טומ ןתמארעדנוא רעבָא ,זדנוא טימ ןעגנַאגעג 'רע זיא טשרמולב ,שטנעט רעטקיש

 -ַאס רעד וצ סַאה תמחמ ןָאטעג סָאד טָאה רע ,ןוינ, :טרעקראפ) --- ערעדנא ."עיצַאנַאפ

 ןרָאװשג יקסווָאטּפ עשק ווַאלצאוװ זיא 1989 רָאי ןוא ,שרעדכָא וצ יוזא ?ןעוצַאג

 .ןקנארפ טרעַאב לעווַאוװ ןפיוא רע טָאה רענמקווָאנ ןט1 םעד ןוא רע ריפנעלארוג

 -דָאּפ וד| ןופ טייק קמ טרעדנווַאב עלַאנָאיצַאנ יד ןרומַאקקָארפ ןטומ עזערפמוא) עצנאג יד

 סגשווצַאב זיא ,עקימַאטשּפָא עשטווד ראפ ייז ןרעלקרעד ןויב ׁשזַא -- ןלַארוג .עשולַאה

 -ערֿפ םעדו עילאה ןוא רומשסודא ןשירעלטוח םענופ ףעש ןכרוד ןרָאוװעג .םוורגעגוצ

 ,ענַאּפָאקַאז ןיא רעטולימ ןשולווּפ םענוופ ןרייציפָא-ההעזער יד ןופ ןווראפ םענופ סעז

 קורנעה רָאטקָאד ןשימ ןעמאזוצ ןרָאװעט טרוסושזער .רעטעּפש ןוא ,רעדעיוװ סולאמיוו

 רעכווה א ןעוועג המחלמ רעד רַאֿפ זוא רעכלעוו ,ש'ט וי ו דס קל ָאּפ יא .,יקסווַאקמַאש

 ןופ טיבעג ןפוװא שטנעמ א .סוקסווָארבַאב רעטכונומ םעד ,רעטמַאַאב רעשי רָאטַאנַאס

 וואלצאוו .טימ טעטומַָאק ןשילַארוג ןטמירַאב םעד ןפַאשעג ןבָאה ךעלמשג ויז ,ענַאפָאקאו

 ףעווו ןֹופ גנוקילייטַאב רעד יווב .,שָארב םוקוזָאטפעשק .ערערנא ןוא ןיקסוװַאטּפעשק

 - טָאה רעבלעוו ,ןיוראפ-ןלַארוג .ןקוהחמחלמראפ םענופ סעזערּפ םענעזעוזעג םעדו .,רעוקוצ

 -ולַארָאמעד קודנעטשלופ ןוא עביור יד ןופ לב רקישב טרוזינַאגרָא ךעלטנגווא ךיז

 ןבָאה עסַאמו .רעצנאג רעייז ןווא ןקארוג וד .עקווָאּפורק ןופ סעדוזאג רענַאפַאקאז עטריז

 ןענעז ןוא ןרוזולַאנָאיצַאנעד ןוופ זוורּפ םעד טלעטשעגננעק ךיז ךוורגוז ןוא טרודוצעד

 -נָא רעקידנשיידַאב רעד תודע טגָאז םעד ןגעוו .ןטסירעלטוה וח ןעניד ןעגנַאגעג :טשומ

 יד ןהוטָאקויָאב סָאד ךוטא יוז  ,גנוגעווַאב-סחנַאטשרעדיױווװ רעד ןוא ןלַארוצ ייד ןופ לווש

 יכָאה (ג ערעטול רעד טומ) סע ט ר ַאק : ע ק עבלעזא .סעטרַאק-טגנונעקרעד עשילארוג

 .ץגּפָא ןבָאה .צָארּפ 02 ,גנורעקלעפַאב רעגרַאטָאװוָאנ רעד ןופ .צָארּפ 6 זוולבו .ןעמו;עגנָא

 ןדלָאמעג ךיז ןכָאה ,ָאקסולעשטָאק ןיא ,ףרָאד-םיוח סוקסווָאטּפעשק ןוא ולופא .,ןפרָאוו |

 טָאה ץלא ןעוװ .ץיושרַאּפ ריפ זוולב טנַאּפוקָא םענופ רעסעּפ עוואקסַאל עקי זָאד וה ךָאנ

 -ַאבסוװא  ,השולפ .ךרוד ןעוועטַאר טווורפעג קסווָאטּפעשק ךויז טָאה .,הלּפמ א ןטילעג

 ור ךרוה ןועמו עג יבוא דא זיוא 1048 ראונאו םווא ! רעבָא .גרעב יד ןיא ךיז קוח גטלַאה

 יי --.רענאזוטראפ ידו ןופפ שנעה

 רָאטקערידו רעד טגָאזעג טָאה - קלָאשפנעלארוג םעד ןופ עוצקא יד

 ץסיוופג ןופ טעברא ץמַאזניימצג יד ןטווצג זיא --  סעצָארּפ א ףיוא תודע ןא ,לעטעג
 -ַארָאמער ךיוא ץסיווצג ןוא ץנעגילעטניא רעקסרעּפעצ רעטרי זילַארָאמשד רצד .ןופ .ןויירק

 נד ףווא ףמָשק רעשודחערעטנוא רעד, קו וו שזעימושזדָאלוו) ןויירק ששילַארוג טטריזולי

 | .,(1948 ,"ונדַאכַאז , גאלראפ ,"ןצוּפש-גרעב (


